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აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის                     

მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება –                  

ადმინისტრაციულ–სამეურნეო სამმართველო                               

მუდმივად შესანახ საქმეთა                                                                             

ანაწერი №1 

                                                                                                                                                        

 

1993-2007 წ.წ                                                                      

 

 
საქმის 

№ 
საქმეთა სათაურების დასახელება 

კიდური 

თარიღები 

ფურცლ. 

რაო-ბა 
შენიშვნა 

1 2 3 4 5 

  

1993 წელი 
 

   

 კანცელარია 
 

   

 

1 

 

მოხსენებითი ბარათი მოსკოვში მცხოვრები 

დევნილი-ქართველების ცხოვრებისეულ პრო-

ბლემებისა და მდგომარეობის შესახებ 

 

 

1993 

 

2 

 

  

1994 წელი 
 

   

 კანცელარია 
 

   

 

2 

 

 

სამმართველოს ბრძანებები ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ 

 

 

03.01.1994; 

25.04.1994; 

25.05.1994; 

05.01.2000 

29.06.2000; 

05.02.2001 
 

 

7 

 

 

 

 

1995 წელი 
 

   

 კანცელარია 
 

   

 

3 

 

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს განკარგულებები და 

დადგენილებები ადმინისტრაციულ-სამეურ-

ნეო სამმართველოს საქმიანობის შესახებ 

 

15.03.1995 

05.07.2004 

 

73 

 



 

 

2 

 

1 2 3 4 5 

 

4 

 

 

მონაცემები აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს 

განკარგულებების თანახმად გამოყოფილი 

თანხების შესახებ 

 

 

1995 

1997 

 

14 

 

  

ბუღალტერია 

   

 

5 

 

 

სამმართველოს საშტატო განრიგი, ხარჯთა ნუსხა, 

ხარჯთა ნუსხის შესრულების ანგარიში 

 

 

1995 

 

7 

 

  

1996 წელი 
 

   

 კანცელარია 
 

   

 

6 

 

 

დოკუმენტები (ბრძანებულება, განკარგულება, 

აქტი, ცნობა, ერთობლივი განცხადება) აფხაზეთის 

ა.რ. გულრიფშის რაიონის კოდორის ხეობის 

მოსახლეობისათვის სოციალური დახმარების 

გაწევის გადაუდებელ ღონისძიებათა შესახებ 

 

 

23.08.1996 

06.02.1997 

 

21 

 

  

კადრების განყოფილება 

 

   

 

7 

 

 

სტატისტიკური მონაცემები თანამშრომელთა 

რაოდენობისა და ხელფასის ფონდის შესახებ; 

 ფ. =4 

 

 

1996 

 

3 

 

  

ბუღალტერია 
 

   

 

8 

 

 

სამმართველოს საშტატო განრიგი, ხარჯთა ნუსხა, 

ხარჯთა ნუსხის შესრულების ანგარიში 

 

 

1996 

 

8 

 

  

1997 წელი 
 

   

  

კადრების განყოფილება 

 

   

 

9 

 

 

სტატისტიკური მონაცემები თანამშრომელთა 

რაოდენობისა და ხელფასის ფონდის შესახებ ფ.ფ. = 

1-შ,4 

 

1997 

 

7 

 



 

 

3 

 

1 2 3 4 5 

  

ბუღალტერია 
 

   

 

10 

 

 

სამმართველოს საშტატო განრიგი, ხარჯთა ნუსხა, 

ხარჯთა ნუსხის შესრულების ანგარიში 

 

 

1997 

 

9 

 

  

1998 წელი 
 

   

 კანცელარია 
 

   

 

11 

 

 

ავტომანქანების ექსპლუატაციისათვის გამოყოფი-

ლი ბენზინის ხარჯვის დროებითი წესი 

 

 

1998 

 

2 

 

 

12 

 

 

მიმოწერა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოსთან და სხვადასხვა უწყებებთან 

სამმართველოს საქმიანობის შესახებ 

 

 

17.02.1998 

27.11.1998 

 

13 

 

  

კადრების განყოფილება 

 

   

 

13 

 

 

სტატისტიკური მონაცემები თანამშრომელთა 

რაოდენობისა და ხელფასის ფონდის შესახებ; 

 ფ.ფ. = 1-შ, 4 (კვარტლების მიხედვით) 

 

 

1998 

 

5 

 

  

ბუღალტერია 
 

   

 

14 

 

 

სამმართველოს საშტატო განრიგი, ხარჯთა ნუსხა, 

ხარჯთა ნუსხის შესრულების ანგარიში 

 

 

1998 

 

7 

 

  

1999 წელი 
 

   

  

კადრების განყოფილება 

 

   

 

15 

 

 

სტატისტიკური მონაცემები თანამშრომელთა 

რაოდენობისა და ხელფასის ფონდის შესახებ; 

 ფ.ფ. = 1-შ, 4 (კვარტლების მიხედვით) 

 

 

1999 

 

9 

 



 

 

4 

 

1 2 3 4 5 

  

ბუღალტერია 
 

   

16 

 

სამმართველოს საშტატო განრიგი, ხარჯთა ნუსხა, 

ბალანსი და ხარჯთა ნუსხის შესრულების ანგარიში  

 

1999 16  

  

2000 წელი 
 

   

 კანცელარია 
 

   

17 

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრ-

თა საბჭოს განკარგულებები სამმართველოს 

საქმიანობის შესახებ 

14.01.2000 

26.11.2004 

36  

 

18 

 

მიმოწერა საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველ-

ყოფის სამსახურთან, ტრანსპორტის სამმართვე-

ლოსთან, საწარმოო ტექნოლოგიურ სამმართვე-

ლოსთან, ექსპერტიზისა და სპეციალური გამოკვ-

ლევათა ცენტრთან, აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოსთან და სხვადა-

სხვა უწყებებთან სამმართველოს საქმიანობის 

შესახებ 

 

05.06.2000 

09.06.2004 

 

21 

 

  

კადრების განყოფილება 

 

   

 

19 

 

 

სტატისტიკური მონაცემები თანამშრომელთა 

რაოდენობისა და ხელფასის ფონდის შესახებ; 

 ფ.ფ. = 1-შ, 4 (კვარტლების მიხედვით) 

 

 

2000 

 

11 

 

  

ბუღალტერია 

   

 

20 

 

 

სამმართველოს საშტატო განრიგი, ხარჯთა ნუსხა  

 

 

2000 

 

3 

 

 

21 

 

 

სამმართველოს 2000 წლის ბალანსი და ხარჯთა 

ნუსხის შესრულების ანგარიში 

 

 

2000 

 

8 

 

  

2001 წელი 
   

  

კადრების განყოფილება 

 

   

22 

 

სტატისტიკური მონაცემები თანამშრომელთა 

რაოდენობისა და ხელფასის ფონდის შესახებ; 

 ფ.ფ. = 10-01-01; 1-შ 

2001 9  



 

 

5 

 

1 2 3 4 5 

  

ბუღალტერია 
 

   

 

23 

 

 

სამმართველოს საშტატო განრიგი, ხარჯთა ნუსხის 

განაცხადი  

 

2001 

 

2 

 

 

24 

 

სამმართველოს 2001 წლის ბალანსი და ხარჯთა 

ნუსხის შესრულების ანგარიში 

 

 

2001 

 

8 

 

  

2002 წელი 
 

   

 კანცელარია 
 

   

 

25 

 

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სახელმ-

წიფო ქონების მართვის სახელმწიფო დეპარტამენ-

ტის ბრძანებები ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს საქმიანობის შესახებ 

 

 

09.12.2002 

26.11.2004 

 

25 

 

  

კადრების განყოფილება 

 

   

 

26 

 

 

სტატისტიკური მონაცემები თანამშრომელთა 

რაოდენობისა და ხელფასის ფონდის შესახებ; 

 ფ. = 10-01-01 

 

 

2002 

 

8 

 

 ბუღალტერია 
 

   

 

27 

 

 

სამმართველოს საშტატო განრიგი, ხარჯთა ნუსხის 

განაცხადი  

 

2002 

 

2 

 

 

28 

 

 

სამმართველოს 2002 წლის ბალანსი და ხარჯთა 

ნუსხის შესრულების ანგარიში 

 

2002 

 

9 

 

  

2003 წელი 
 

   

 კანცელარია 
 

   

 

29 

 

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სახელმწიფო ქონების მართვის სახელმწიფო 

დეპარტამენტის სააუქციონო კომისიის სხდომის 

ოქმები ==10;20 ავტომანქანების პრივატიზების 

შესახებ, აუქციონის ფორმით 

 

10.03.2003; 

05.08.2003 

 

11 

 



 

 

6 

 

1 2 3 4 5 

  

კადრების განყოფილება 

 

   

 

30 

 

 

სტატისტიკური მონაცემები თანამშრომელთა 

რაოდენობისა და ხელფასის ფონდის შესახებ; 

 ფ. = 10-01-01 

 

 

2003 

 

5 

 

 ბუღალტერია 
 

   

 

31 

 

 

სამმართველოს საშტატო განრიგი, ხარჯთა ნუსხა  

 

 

2003 

 

2 

 

 

32 

 

 

სამმართველოს 2003 წლის ბალანსი და ხარჯთა 

ნუსხის შესრულების ანგარიში 

 

2003 

 

8 

 

 
 

 

2004 წელი 
 

   

 კანცელარია 
 

   

 

33 

 

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტ–

რთა საბჭოს დადგენილებები ადმინისტრაციულ–

სამეურნეო სამმართველოს საქმიანობის შესახებ 

(ასლები) 

 

 

24.05.2004 

27.08.2004 

 

9 

 

 

34 

 

 

სამმართველოს ბრძანებები ძირითადი საქმიანო–

ბის შესახებ 

 

 

28.12.2004 

 

1 

 

  

კადრების განყოფილება 

 

   

 

35 

 

 

სტატისტიკური მონაცემები თანამშრომელთა 

რაოდენობისა და ხელფასის ფონდის შესახებ; 

 ფ. = 10-01-01 

 

 

2004 

 

5 

 

 ბუღალტერია 
 

   

 

36 

 

 

სამმართველოს საშტატო განრიგი და ხარჯთა ნუსხა 

 

 

2004 

 

2 

 

 

37 

 

სამმართველოს 2004 წლის ბალანსი და ხარჯთა 

ნუსხის შესრულების ანგარიში 

 

2004 

 

9 

 



 

 

7 

 

1 2 3 4 5 
 
 

 

2005 წელი 
 

   

 კანცელარია 
 

   

 

38 

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის და სესიის 

დადგენილებები 

 

 

31.01.2005 

01.09.2005 

 

16 

 

 

39 

 

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულებე–

ბი სამმართველოს საქმიანობის შესახებ 

 

 

31.01.2005 

23.03.2005 

 

7 

 

 

40 

 

 

აფხაზეთის მთავრობის 2005 წლის 15 თებერვლის 

დადგენილებები №10 აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება – ადმინისტრაციულ–

სამეურნეო სამმართველოს დებულების 

დამტკიცების შესახებ, (დებულება თან ერთვის) და 

აფხაზეთის მთავრობის 2007 წლის 25 ივნისის 

დადგენილება №27 (№10 დადგენილებაში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ) 

 

 

15.02.2005 

01.08.2005 

 

25.06.2007 

 

23 

 
საქმეში ინახება სამ–

მართველოს განყოფი–

ლებების და საფინანსო 

სამსახურის დებულებე–

ბი დამტკიც. სამმართვე–

ლოს უფროსის 2005 

წლის 02 მარტის 

№№34,35,36,37 და 01 

აგვისტოს № 98 

ბრძანებებით   

 

41 

 

 

აფხაზეთის მთავრობის დადგენილებები 

სამმართველოს საქმიანობის შესახებ 

 

 

31.01.2005 

27.06.2005 

 

11.05.2006 

 

 

52 

 

 

42 

 

 

აფხაზეთის მთავრობის განკარგულებები 

სამმართველოს საქმიანობის შესახებ 

 

 

31.01.2005 

07.12.2007 

 

80 

 

 

43 

 

 

აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის 

ბრძანებები სამმართველოს საქმიანობის შესახებ 

 

 

15.03.2005 

10.12.2007 

 

66 

 

 

44 

 

 

ამონაწერი აფხაზეთის მთავრობის სხდომის ოქმი 

№ 13–დან (ასლი) 

 

 

22.07.2005 

 

5 

 

 

45 

 

 

აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებუ–

ლება – ადმინისტრაციულ–სამეურნეო სამმართვე–

ლოს სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმები 

№№10–12 

 

21.09.2005 

28.12.2005 

 

18 

 



 

 

8 

 

1 2 3 4 5 

 

46 

 

 

აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებუ–

ლება – ადმინისტრაციულ–სამეურნეო სამმართვე–

ლოს საერთო კრების ოქმები №№ 2, 4 

 

 

20.04.2005; 

17.06.2005 

 

2 

 

 

47 

 

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს ადმინისტრაციულ–სამეურნეო 

სამმართველოს პროფკავშირის საერთო კრების 

ოქმი № 3 

 

 

15.04.2005 

 

2 

 

 

48 

 

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ეკონომიკის სამინისტროს ბრძანებები 

სამმართველოს საქმიანობის შესახებ 

 

 

12.04.2005 

28.12.2006 

 

107 

 

 

49 

 

 

ადმინისტრაციულ–სამეურნეო სამმართველოს 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის შესახებ 

 

 

05.01.2005 

15.11.2007 

 

122 

 

 

50 

 

 

მიმოწერა  აფხაზეთის მთავრობის აპარატთან, 

სხვადასხვა სამინისტროებთან და უწყებებთან 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ 

 

 

11.01.2005 

21.12.2005 

 

114 

 

  

კადერების განყოფილება 

 

   

 

51 

 

 

სტატისტიკური მონაცემები შრომის შესახებ 

(კვარტლების მიხედვით) II, III კვარტლის. 

ფ.№ 10–01–02  

 

 

2005 

 

2 

 
II კვარტლის 

დოკუმენტი 

ხელმოუწერელია 

  

ბუღალტერია 
 

   

 

52 

 

 

სამმართველოს საშტატო განრიგი და ხარჯთა 

ნუსხა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით 

 

 

2005 

 

11 

 

 

53 

 

 

სამმართველოს ხარჯთა ნუსხის შესრულების 

ანგარიში ეკონომიკური კლასიფიკაციის 

მიხედვით 

 

 

2005 

 

9 

 
საქმეში ინახება 

ხელმოუწერელი 

ბალანსი 



 

 

9 

 

1 2 3 4 5 

 
 

 

2006 წელი 
 

   

 კანცელარია 
 

   

 

54 

 

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ეკონომიკის სამინისტროს კოდორის ხეობის 

საკითხებთან დაკავშირებით შექმნილი 

ოპერატიული (საკოორდინაციო) შტაბის სხდომის 

ოქმები 

  

 

03.10.2006 

20.12.2006 

 

25 

 

 

55 

 

 

აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება – ადმინისტრაციულ–სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№ 1–8 

 

 

20.01.2006 

31.05.2006 

 

106 

 

 

56 

 

 

ქალაქ თბილისში, ყაზბეგის გამზირის № 42–ში 

აფხაზეთის სახელისუფლებო დაწესებულებების 

განთავსების უზრუნველსაყოფად შექმნილი 

სამუშაო ჯგუფის ოქმი; „1ტ.“ 

 

 

19.05.2006 

 

161 

 

 

57 

 

 

ქალაქ თბილისში, ყაზბეგის გამზირის № 42–ში 

აფხაზეთის სახელისუფლებო დაწესებულებების 

განთავსების უზრუნველსაყოფად შექმნილი 

სამუშაო ჯგუფის ოქმი; „მე-2ტ.“ 

 

 

19.05.2006 

 

45 

 

 

58 

 

 

აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებუ–

ლება ადმინისტრაციულ–სამეურნეო სამმართვე–

ლოს ბრძანებები მუშაკთა მივლინების შესახებ, 

რომლებიც ასახავენ სამმართველოს საქმიანობას 

 

 

22.09.2006 

04.11.2006 

 

10 

 

 

59 

 

 

მიმოწერა აფხაზეთის მთავრობის აპარატთან, 

საქართველოსა და აფხაზეთის სხვადასხვა 

სამინისტროებთან და უწყებებთან ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ 

 

 

20.01.2006 

14.12.2006 

 

136 

 

 



 

 

10 

 

1 2 3 4 5 

  

კადრების განყოფილება 
 

   

 

60 

 

 

სტატისტიკური მონაცემები შრომის შესახებ 

ფ.№10–01–01 

 

 

2006 

 

2 

 

  

ბუღალტერია 
 

   

 

61 

 

 

სამმართველოს საშტატო განრიგი და ხარჯთა 

ნუსხა 

 

 

2006 

 

22 

 

 

62 

 

 

სამმართველოს 2006 წლის ბალანსი 

 

2006 

 

8 

 

 
 

 

2007 წელი 
 

   

 კანცელარია 
 

   

 

63 

 

 

აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებუ–

ლება – ადმინისტრაციულ–სამეურნეო სამმართ–

ველოს სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმები 

№№1–3 

  

 

20.02.2007 

17.03.2007 

 

43 

 

 

64 

 

 

აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება – ადმინისტრაციულ–სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმი № 4 

 

 

18.03.2007 

 

196 

 

 

65 

 

 

აფხაზეთის მთავრობის აპარატის უფროსის 

ბრძანებები სამმართველოს საქმიანობის შესახებ 

 

 

15.10.2007 

15.11.2007 

 

7 

 

 

66 

 

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ეკონომიკის სამინისტროს ბრძანებები 

სამმართველოს საქმიანობის შესახებ 

 

 

26.01.2007 

21.12.2007 

 

119 

 

 

67 

 

 

მიმოწერა აფხაზეთის მთავრობის აპარატთან, 

სხვადასხვა სამინისტროებთან და უწყებებთან 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ 

 

 

15.01.2007 

26.12.2007 

 

99 

 



 

 

11 

 

1 2 3 4 5 

  

კადრების განყოფილება 
 

   

 

68 

 

 

სტატისტიკური მონაცემები შრომის შესახებ 

ფ.№10–01–01 

 

 

2007 

 

2 

 

  

ბუღალტერია 
 

   

 

69 

 

 

სამმართველოს საშტატო განრიგი და ცნობები 

ხარჯთა ნუსხის ცვლილებების შესახებ 

 

 

2007 

 

26 

 

 

70 

 

 

სამმართველოს 2007 წლის ბალანსი 

 

2007 

 

7 

 

 

 

სულ ანაწერში შესულია 1993-2007 წლების 70 (სამოცდაათი) მუდმივად შესანახი 

საქმე.  

 

 

 

 

 

                                                                                                          

  



1 
 

აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება  

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამმართველოს  

2008-2019  წლების  

მუდმივად შესანახ საქმეთა 

ანაწერი N1 

სა
ქმ

ი
ს 

 №
№

 

საქმეთა სათაურების 

დასახელება 

კიდური 

თარიღები 

ფურცლების 

რაოდენობა 
შენიშვნა 

1 2 3 4 5 

 2008 წელი 

კანცელარია 

 

   

1 აფხაზეთის მთავრობის განკარგულებები: 

№№44; 55; 69; 72. 

 

 

 

19.08.2008 

24.11.2008 

8  

 №44. აფხაზეთის მთავრობის აპარატის, აფხაზეთის 

მინისტრების აპარატებისა და აფხაზეთის 

აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებების 

სახელმწიფო მოხელეების პირად საკუთრებაში არსებული 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სამსახურეობრივი 

მოვალეობის შესასრულებლად გამოყენებისა და მათი 

საწვავის ტალონებით უზრუნველყოფის შესახებ. 

 

 

 

19.08.2008 1-2  

 №55. აფხაზეთის მთავრობისათვის გადმოცემული 

სახელმწიფოს საკუთრებაში მიქცეული სამრეწველო და 

საყოფაცხოვრებო დანიშნულების საქონლის მიღებისა  და 

განკარგვის შესახებ. 

 

 

 

25.09.2008 3-5  

 №69. აფხაზეთის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის შესახებ. 

 

 

 

06.11.2008 6-7  

 №72.აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება-

ადმინისტრაციულ -სამეურნეო სამმართველოსათვის 

აფხაზეთის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის შესახებ. 

 

 

24.11.2008 8  

2 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება -ადმინისტრაციულ -სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმი №1 

 

 

18.01.2008 63  



2 
 

1 2 3 4 5 

3 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება -ადმინისტრაციულ -სამეურნეო 

სამმართველოს ბრძანებები ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ №№2; 3; 32; 34; 46. 

 

18.01.2008 

25.12.2008 

5  

 №2 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება-

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამმართველოში 

სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებ. 

 

18.01.2008 

 

1  

 №3 §1 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს საფინანსო სამსახურის უფროსს ლ. 

აქუბარდიას ყოველ თვიურად გაეცეს 150(ას 

ორმოცდაათი) ლარი დანამატის სახით. 

§2 სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ავტომანქანა 

ნომრითWVM-958 2008 წლის 1 თებერვლიდან 

მიმაგრებულ იქნას ამავე სამმართველოს მთ. სპეციალისტ 

გია ტაბატაძეზე-(ულიმიტოდ) 

 

18.01.2008 

 

2  

 №32 სარემონტო სამუშაოების კომისიის შექმნის შესახებ 

 

07.08.2008 3  

 №34 ავტომანქანის მიმაგრების შესახებ. 

 

02.09.2008 4  

 №46 ავტომანქანის მიმაგრების შესახებ. 

 

25.12.2008 5  

4 აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის სამინისტროს 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის შესახებ 

№№01/08; 01/18; 01/23; 01/39; 01/41; 01/70; 01/107; 

01/125; 01/132; 01/135. 

28.01.2008 

17.12.2008 

42  

 №01/08 აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის სამინისტროს 

სააუქციონო კომისიის სხდომის ოქმი N1(25.01.08.) 

დამტკიცების შესახებ. 

 

28.01.2008 1-2  

 №01/18 ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის 

სამინისტროს ბალანსზე რიცხული გათბობის სისტემის და 

საქვაბეს, აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოსათვის სარგებლობაში გადაცემის შესახებ. 

 

15.022008 3-5  

 №01/23 აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის სამინისტროს 

სააუქციონო კომისიის სხდომის ოქმი N3(05.03.08) 

დამტკიცების შესახებ. 

 

05.03.2008 6-10  

 №01/39  აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ძირითადი 

საშუალებების და მცირეფასიანი ინვენტარის ს.ს.ი.პ. 

,,აფხაზეთის მედია-ცენტრზე თხოვების ფორმით 

გადაცემის შესახებ.  

01.04.2008 11-20  

 №01/41 მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება 

ადმინისტრაციულ- სამეურნეო სამმართველოს ბალანსზე 

რიცხული ძირითადი საშუალებების და მცირეფასიანი 

ინვენტარის, განსაკუთრებულ დავალებათა საკითხებში 

აფხაზეთის მინისტრის აპარატზე სარგებლობაში 

გადაცემის შესახებ.  

03.04.2008 21-23  



3 
 

1 2 3 4 5 

 №01/70 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება ადმინისტრაციულ -სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ქონების, 

რეგიონალური მართვის საკითხებში აფხაზეთის 

მინისტრის აპარატზე   სამსახურეობრივი 

საჭიროებისათვის გადაცემის შესახებ. 

19.06.2008 24-27  

 №01/107 აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის სამინისტროს, 

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის, აფხაზეთის მთავრობის დადგენილებით 

ლიკვიდირებული ს.ს.ი.პ. ,,მედია ცენტრის“-ს და 

აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება 

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო ბალანსზე რიცხული 

ძირითადი საშუალებების ბალანსიდან ჩამოწერის შესახებ.  

 

19.09.2008 28-35  

 №01/125 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ა/მ ,,TOYOTA 4 

RUNNER”-ის სახ. NSKI-183, აფხაზეთის ა/რ დევნილთა 

საქმეების დეპარტამენტისათვის სამსახურეობრივი 

საჭიროებისათვის გადაცემის შესახებ. 

 

26.11.2008 36-37  

 №01/132 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოზე ქ. თბილისში ყაზბეგის გამზირი N42-ში 

მდებარე შენობა-ნაგებობის მე-5 სართულის (სადაც 

განთავსებულია აფხაზეთის ა/რ  ეკონომიკის 

სამინისტრო),საერთო ფართით 430კვ.მ, ღირებულებით 

8686 ლარი სამსახურეობრივი საჭიროებისათვის 

გადაცემის შესახებ. 

 

12.12.2008 38-40  

 №01/135 აფხაზეთის ა/რ დაცვის მთავარი სამმართველოს 

ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშულებების ა/მ 

,,TOYOTA 4 RUNNER“-ის აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოსათვის სამსახურეობრივი 

საჭიროებისათვის გადაცემის შესახებ.  

 

17.12.2008 41-42  

5 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება -ადმინისტრაციულ -სამეურნეო 

სამმართველოს მიმოწერა აფხაზეთის ა/რ 

ფინანსთა სამინისტროსთან  ბიუჯეტის 

თაობაზე 

,,1-ტომი„  

30.05.2008 

27.12.2011 

50 შენიშვნა: საქმეში 

ინახება 2010-2014 

წლების ბიუჯეტის 

პრიორიტეტები და 

პროექტები  

 

6 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება -ადმინისტრაციულ -სამეურნეო 

სამმართველოს მიმოწერა აფხაზეთის ა/რ 

ფინანსთა სამინისტროსთან  ბიუჯეტის 

თაობაზე 

,,მე-2 ტომი“ 
 

09.08.2012 

03.05.2019 

118 შენიშვნა: საქმეში 

ინახება 

საშუალოვადი- 

ანი სამოქმედო 

გეგმა და 

პროგრამების 

საშუალოვადი-ანი 

ბიუჯეტი:  (2013-

2016 წ.წ.) (2014-

2017 წ.წ.)  

(2015-2018 წ.წ.) 

(2016-2019 წ.წ.) 

(2017-2020 წ.წ.) 

(2018-2021 წ.წ.) 

(2019-2022 წ.წ.)   
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 კადრების განყოფილება 
 

   

7 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება -ადმინისტრაციულ -სამეურნეო 

სამმართველოს 2008 წლის საშტატო განრიგი და 

2009 წლის საშტატო განრიგის პროექტი  
 

 

2008 3  

 ბუღალტერია 
 

   

8 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება -ადმინისტრაციულ -სამეურნეო 

სამმართველოს 2008 წლის ხარჯთა ნუსხის 

პროექტი და 2008 წლის დამტკიცებული 

ბიუჯეტი 
 

 

2008 4  

9 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება -ადმინისტრაციულ -სამეურნეო 

სამმართველოს 2008 წლის ბალანსი (წლიური)  

 
 

20.01.2009 9  

 2009 წელი 

კანცელარია 
 

   

10 აფხაზეთის მთავრობის დადგენილება №7 2009 

წლის 24 აპრილის ,,აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება -

ადმინისტრაციულ -სამეურნეო სამმართველოს 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2005 წლის 15 თებერვლის №10 

დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში 

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის 

თაობაზე 
 

29.04.2009 

01.05.2009 

8  

11 აფხაზეთის მთავრობის განკარგულებები: 

№№18; 28; 36; 127. 
 

08.05.2009 

08.12.2009 

 
 

12  

 №18 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოსათვის აფხაზეთის მთავრობის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ. 

 

 

08.05.2009 1-2  

 №28 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოსათვის აფხაზეთის მთავრობის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ. 

01.06.2009 3-7  
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 №36 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოსათვის აფხაზეთის მთავრობის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ. 

 

26.06.2009 8-9  

 №127 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოსათვის აფხაზეთის მთავრობის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ. 

 

08.12.2009 10-12  

12 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება -ადმინისტრაციულ -სამეურნეო 

სამმართველოს პროფკავშირული 

ორგანიზაციის დამფუძნებელი კრების  ოქმი 

№1. 

05.05.2009 2  

13 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება - ადმინისტრაციულ -სამეურნეო 

სამმართველოს ბრძანებები ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ №№01/17; 01/18; 01/50-01/56; 

01/63; 01/75; 01/83; 01/84; 01/86-01/87; 01/107-

01/108.  
 

01.05.2009 

14.09.2009 

43  

 №01/17 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სტრუქტურის, საშტატო განრიგის 

და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების 

შესახებ“ 

 

01.05.2009 1-2  

 №01/18 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა 

ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

01.05.2009 3-4  

 №01/50 UAZ-ის ტიპის სატვირთო-სამგზავრო  

ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

 

01.05.2009 5  

 №01/51 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს უფროსისათვის-გ. მანიასათვის 

პერსონალური სარგებლობის ავტომანქანის 

განპირობების შესახებ. 

 

01.05.2009 6  

 №01/52 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის 

ავტომანქანების განპირობების შესახებ. 

 

01.05.2009 7  

 №01/53 აფხაზეთის მთავრობის აპარატის 

უფროსისათვის პერსონალური სარგებლობის 

ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

01.05.2009 8  
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 №01/54 აფხაზეთის მთავრობის აპარატისათვის 

სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის ავტომანქანის  

განპირობების შესახებ. 

01.05.2009 9  

 №01/55 აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარისათვის 

პერსონალური სარგებლობის ავტომანქანის  

განპირობების შესახებ. 

 

01.05.2009 10  

 №01/56 აფხაზეთის მთავრობის სტუმრებისა და 

ოფიციალური დელეგაციების მომსახურებისათვის 

ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

 

01.05.2009 11  

 №01/63,,ქ. თბილისში ალ. ყაზბეგის  გამზ. N42-ში 

მდებარე აფხაზეთის მთავრობის 

ადმინისტრაციული შენობის სახურავის დაზიანების 

შემსწავლელი და სარემონტო სამუშაოების 

ზედამხედველი კომისიის შექმნის შესახებ“ 
 

25.05.2009 12-13  

 №01/75 ,,ქ. თბილისში ალ. ყაზბეგის  გამზ. N42-ში 

მდებარე აფხაზეთის მთავრობის 

ადმინისტრაციული შენობის ექსპლუატაციის, 

მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო  

სამუშაოების ზედამხედველი მუდმივმოქმედი 

კომისიის შექმნის შესახებ“ 
 

13.07.2009 14-15  

 №01/83 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს საბუღალტრო დოკუმენტაციის 

მიღება-ჩაბარების უზრუნველყოფის და 

ზედამხედველი კომისიის შექმნის შესახებ. 
 

10.08.2009 16-24  

 №01/84 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის 

ავტომანქანების განპირობების შესახებ. 

 

13.08.2009 25  

 №01/86 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სტრუქტურის, საშტატო განრიგის და 

თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“. 

 

01.09.2009 26-27  

 №01/87 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა ნუსხისა 

და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ.“ 

 

01.09.2009 28-29  

 №01/107 აფხაზეთის ა/რ კონტროლის პალატის 2009 წლის 

19 აგვისტოს N8 კომპლექსური აუდიტის აქტში აღნიშნულ 

დარღვევათა აღმოფხვრის მიზნით გასატარებელ 

ღონისძიებათა შესახებ. 

 

14.09.2009 30  

 №01/108 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სტრუქტურული ქვედანაყოფების 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

14.09.2009 31-43  
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14 აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის სამინისტროს 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის შესახებ 

№№01/21; 01/35; 01/51; 01/55; 01/77; 01/82; 01/86; 

01/130; 01/150; 01/155; 01/156; 01/06.  

 

13.03.2009 

05.02.2010 

54  

 №01/21 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ქონების ალ. 

ყაზბეგის N42-ში მდებარე შენობის მე-2 სართულის 

დერეფნის მარჯვენა ფლიგელში არსებული 98 კვ.მ. 

ფართის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

დაცვის მთავარი სამმართველოსათვის 

სამსახურეობრივი საჭიროებისათვის გადაცემის 

შესახებ. 

 

13.03.2009 1-3  

 №01/35 სალიკვიდაციო რეჟიმში მყოფი ს.ს.ი.პ. 

,,აფხაზეთის სახელმწიფო უზრუნველყოფის 

სააგენტო“-ს ბალანსზე რიცხული ქონების შემდგომი 

განკარგვის შესახებ. 

 

24.04.2009 4-14  

 №01/51 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ძირითადი 

საშუალების აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი საბჭოზე 

გადაცემის შესახებ. 

 

11.06.2009 15-16  

 №01/55 აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს, აფხაზეთის 

მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება 

ადმინისტრაციულ- სამეურნეო სამმართველოს, 

აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის, გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 

დეპარტამენტის და აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის 

სამინისტროს ბალანსზე რიცხული ძირითადი 

საშუალებების ბალანსიდან ჩამოწერის შესახებ. 

 

29.06.2009 17-22  

 №01/77 აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის სამინისტროს 

სააუქციონო კომისიის სხდომის ოქმი N10 (01.09.09) 

დამტკიცების შესახებ. 

  

02.09.2009 23-24  

 № 01/82 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული 1070 ლარის 

ღირებულების ძირითადი საშუალებების 

აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობაზე 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში გადაცემის 

შესახებ. 

 

14.09.2009 25-26  

 №01/86 აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის სამინისტროს 

სააუქციონო კომისიის სხდომის ოქმი N11 (30.09.09) 

დამტკიცების შესახებ.  

30.09.2009 27-31  
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 №01/130 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ძირითადი 

საშუალების აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის, 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 

დეპარტამენტის საქვეუწყებო დაწესებულება 

სურსათის უვნებლობის, ვეტერენარიისა და 

მცენარეთა დაცვის სამმართველოზე 

სამსახურეობრივი საჭიროებისათვის გადაცემის 

შესახებ. 

 

30.11.2009 32-33  

 №01/150 აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის 

სამინისტროსთან სააუქციონო კომისიის სხდომის 

ოქმი 15 (17.12.09წ.) დამტკიცების შესახებ. 

 

18.12.2009 34-38  

 №01/155 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ქ. თბილისში, 

ალ. ყაზბეგის გამზ. N42 -ში მდებარე შენობის მე-5 

სართულზე არსებული ფართის აფხაზეთის ა/რ 

უმაღლეს საბჭოზე სამსახურეობრივი 

საჭიროებისათვის გადაცემის შესახებ. 

 

29.12.2009 39-42  

 №01/156 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ქ. თბილისში, 

ალ. ყაზბეგის გამზ. N42 -ში მდებარე შენობის მე-5 

სართულზე არსებული ფართის აფხაზეთის ა/რ 

ეკონომიკის   სამინისტროზე სამსახურეობრივი 

საჭიროებისათვის გადაცემის შესახებ. 

 

29.12.2009 43-46  

 №01/06 აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის სამინისტროს 

სააუქციონო კომისიის სხდომის ოქმი 1(28.01.2010წ) 

დამტკიცების შესახებ. 

 

 

05.02.2010 47-54  

15 დოკუმენტები ( აფხაზეთის ა/რ კონტროლის 

პალატის თავმჯდომარის ბრძანება; 

წარდგინება; აქტი; მიმოწერა) აფხაზეთის 

მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება- 

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამმართველოს 

საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის 

კომპლექსური აუდიტის ჩატარების შესახებ. 

2007 წლის 01 ოქტომბრიდან 01 იანვრამდე.  

 

10.07.2009 

22.09.2009 

78  

16 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოში შემოსული დადგენილებების, 

განკარგულებების, ბრძანებების რეგისტრაციის 

ჟურნალი.  

16.01.2009 

08.12.2009 

15  
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 კადრების განყოფილება 

 

   

17 აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის 

ბრძანებები №№28-33 

 

29.04.2009 

01.05.2009 

6  

 №28  მ. ვაშაყმაძის აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს უფროსის თანამდებობიდან 

გათავისუფლების შესახებ. 

 

29.04.2009 1  

 №29 გ. მანიას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-

აფხაზეთის სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტოს 

დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლების 

შესახებ. 

 

30.04.2009 2  

 №30 გ. მანიას აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო   

სამმართველოს უფროსად დანიშვნის შესახებ.  

 

30.04.2009 3  

 №31 მ. ვაშაყმაძის აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს უფროსის პირველ მოადგილედ დანიშვნის 

შესახებ. 

 

01.05.2009 4  

 №32 მ. ჭანტურიას აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს უფროსის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ. 

 

01.05.2009 5  

 №33 ე. კახიანის აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს უფროსის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ. 

 

01.05.2009 6  

18 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2009 წლის დამტკიცებული 

საშტატო განრიგი და 2010 წლის საშტატო 

განრიგის პროექტი  
 

01.04.2009 3  

19 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2009 წლის მონაცემები შრომის 

შესახებ სტატისტიკური გამოკვლევის 

კითხვარი №10-01-01 (წლიური)  
 

 

2009 2  

 ბუღალტერია 

 

   

20 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2009 წლის დამტკიცებული 

ბიუჯეტი და 2010-2013 წლების ბიუჯეტის 

პროგნოზი.  

10.12.2009 5  
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21 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2009 წლის ბალანსი (წლიური)  
 

 

13.01.2010 20  

 2010 წელი 

კანცელარია 
 

   

22 ,,საქართველოს მთავრობის დადგენილება №82 

2010წ. 22 მარტის საკანონმდებლო, 

აღმასრულებელი და სასამართლო 

ხელისუფლების ორგანოების, საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირების, 

სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი 

სხვა ორგანიზაციების, აგრეთვე საზღვარგარეთ 

საქართველოს დიპლომატიური 

წარმომადგენლობებისა და საკონსულო 

დაწესებულებების ბალანსზე რიცხული 

ამორტიზირებული ან გამოუყენებელი 

ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და მის 

შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის 

შესახებ“ დებულების დამტკიცების შესახებ 
 

22.03.2010 18  

23 აფხაზეთის მთავრობის დადგენილებები: 

№№10; 4; 33. ,,სამსახურებრივი ავტომანქანების 

გამოყენების წესის შეახებ“ 
 

18.02.2010 

10.02.2011 

27.12.2013 

11  

24 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბრძანებები ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ №№01/01; 01/03; 01/04; 

01/05; 01/06; 01/07; 01/08; 01/14; 01/15;  01/16; 

01/22; 01/28; 01/38; 01/39; 01/40; 01/42.  
 

04.01.2010 

01.11.2010 

60  

 №01/01 ,,ქ. თბილისში ალ. ყაზბეგის  გამზ. N42-ში 

მდებარე აფხაზეთის მთავრობის 

ადმინისტრაციული შენობის ექსპლუატაციის, 

მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო  

სამუშაოების ზედამხედველობის კომისიის შექმნისა 

და სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულების 

შესრულების კონტროლის განხორციელების 

მიზნით კოორდინატორების დანიშვნის შესახებ. 

შესახებ“ 

 

04.01.2010 1-2  

 №01/03 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს უფროსისათვის-გ. მანიასათვის 

პერსონალური სარგებლობის ავტომანქანის 

განპირობების შესახებ. 

05.01.2010 3  
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 №01/04 აფხაზეთის მთავრობის აპარატის 

უფროსისათვის პერსონალური სარგებლობის 

ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

 

05.01.2010 4  

 №01/05 აფხაზეთის მთავრობის აპარატისათვის 

სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის ავტომანქანის  

განპირობების შესახებ. 

 

05.01.2010 5  

 №01/06  აფხაზეთის მთავრობის 

თავმჯდომარისათვის პერსონალური სარგებლობის 

ავტომანქანის  განპირობების შესახებ. 

 

05.01.2010 6  

 №01/07 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის 

ავტომანქანების განპირობების შესახებ. 

 

05.01.2010 7  

 №01/08 UAZ-ის ტიპის სატვირთო-სამგზავრო 

ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

05.01.2010 8  

 №01/14 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2010 წლის სახელმწიფო 

შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

 

08.02.2010 9-13  

 №01/15 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სტრუქტურის, საშტატო განრიგის და 

თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“. 

 

09.02.2010 14-17  

 №01/16 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა ნუსხისა 

და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ.“ 

 

09.02.2010 18-19  

 №01/22 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან 

გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების, მცირეფასიანი და 

სწრაფცვეთადი საგნების ჩამოწერის მიზნით, 

საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ“ 

 

04.03.2010 20-49  

 №01/28  აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან 

გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერის 

შესახებ.“ 

 

18.05.2010 50-55  

 №01/38  აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს საწყობში (საკუჭნაოში) მატერიალური 

მარაგების მიღება-ხარჯვის კონტროლის შესახებ. 

 

01.10.2010 56  

 №01/39 ,,აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარისათვის 

პერსონალური სარგებლობის ავტომანქანების 

განპირობების შესახებ. 

25.10.2010 57  
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 №01/40 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს მიერ აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროსათვის ავტომანქანის გადაცემის 

შესახებ.  

27.10.2010 58  

 №01/42  აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა ნუსხისა 

და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ. 

 

01.11.2010 59-60  

25 ინფორმაცია აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამმართველოს 

მიერ 2009 წელს გაწეული ხარჯებისა და 

სამუშაოების შესახებ  

 

23.01.2010 6  

26 დოკუმენტები ( აფხაზეთის ა/რ კონტროლის 

პალატის თავმჯდომარის ბრძანება; 

წარდგინება; აქტი; მიმოწერა) აფხაზეთის 

მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება- 

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამმართველოს 

საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის 

კომპლექსური აუდიტის ჩატარების შესახებ. 

2009 წლის 01 იანვრიდან-2011 წლის 

01იანვრამდე. 

07.12.2010 

18.02.2011 

55  

27 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს მიმოწერა აფხაზეთის 

მთავრობის აპარატთან, სხვადასხვა 

სამინისტროებთან და უწყებებთან, ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ.  
 

20.10.2010 

21.10.2015 

109  

28 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოში შემოსული დადგენილებების, 

განკარგულებების, ბრძანებების რეგისტრაციის 

ჟურნალი.  
 

04.01.2010 

23.12.2010 

7  

 კადრების განყოფილება 
 

   

29 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2010 წლის დამტკიცებული 

საშტატო განრიგი 

2010 3  

30 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2010 წლის მონაცემები შრომის 

შესახებ სტატისტიკური გამოკვლევის 

კითხვარი №7-2-01 (წლიური)  
 

2010 2  
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 ბუღალტერია 

 

   

31 მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება- 

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამმართველოს 

2010 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 

კვარტლების მიხედვით  
 

 

05.02.2010 6  

32 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2010 წლის ბალანსი (წლიური)  
 

 

20.01.2011 16  

 2011 წელი 

კანცელარია 

 
 

   

33 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1-4 
 

10.01.2011 

14.01.2011 

81  

34 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№5-7 
 

17.01.2011 

24.01.2011 

162  

35 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№8-14 
 

25.01.2011 

01.02.2011 

144  

36 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№15-20 
 

01.02.2011 

11.02.2011 

95  

37 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№21-30 
 

18.02.2011 

18.03.2011 

153  

38 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№31-41 
 

 

 

18.03.2011 

25.05.2011 

152  
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39 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№42-52 
 

01.06.2011 

09.09.2011 

181  

40 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№53-65 
 

14.09.2011 

20.10.2011 

175  

41 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№66-80 
 

28.10.2011 

23.12.2011 

165  

42 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბრძანებები ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ №№01/01; 01/02; 01/03; 

01/04; 01/05; 01/06; 01/08; 01/09; 01/11; 01/12; 01/14; 

01/16; 01/18; 01/25; 01/28; 01/32; 01/33; 01/39; 01/41; 

01/42; 01/44; 01/45; 01/47; 01/51; 01/60. 
 

03.01.2011 

30.12.2011 

71  

 № 01/01 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს უფროსისათვის პერსონალური 

სარგებლობის ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

 

03.01.2011 1  

 №01/02 აფხაზეთის მთავრობის აპარატის უფროსისათვის 

პერსონალური სარგებლობის ავტომანქანის განპირობების 

შესახებ. 

 

03.01.2011 2  

 №01/03 აფხაზეთის მთავრობის აპარატისათვის 

სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის ავტომანქანის  

განპირობების შესახებ. 

 

03.01.2011 3  

 №01/04  აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარისათვის 

პერსონალური სარგებლობის ავტომანქანების 

განპირობების შესახებ.  

 

03.01.2011 4  

 №01/05  აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის 

ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

 

03.01.2011 5  

 №01/06  აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ,,UAZ”-ის ტიპის 

სატვირთო-სამგზავრო ავტომანქანის განპირობების 

შესახებ. 

 

 

03.01.2011 6  

1 2 3 4 5 
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 №01/08 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სტრუქტურის, საშტატო განრიგის და 

თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“. 

03.01.2011 7-8  

 № 01/09 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა ნუსხისა 

და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ.“ 

03.01.2011 9-10  

 №01/11 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიისა და კომისიის 

აპარატის შექმნის შესახებ. 

 

04.01.2011 11-12  

 №01/12 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ -სამეურნეო 

სამმართველოს 2011 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

 

04.01.2011 13-17  

 №01/14 ,,ქ. თბილისში, ალ. ყაზბეგის გამზ.N42-ში მდებარე, 

აფხაზეთის მთავრობის ადმინისტრაციული შენობის 

ექსპლუატაციის, მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო 

სამუშაოების ზედამხედველობის კომისიის შექმნის 

შესახებ“ 

04.01.2011 18-19  

 №01/16 აფხაზეთის მთავრობის  თავმჯდომარისათვის 

პერსონალური დაცვის უზრუნველყოფისათვის 

ავტომანქანების განპირობების შესახებ. 

 

20.01.2011 20  

 №01/18 აფხაზეთის ა/რ კონტროლის პალატის 2011 წლის 2 

თებერვლის N1 აუდიტის აქტში აღნიშნულ დარღვევათა 

აღმოფხვრის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა 

შესახებ. 

  

07.02.2011 21-24  

 №01/25 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ -სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ძირითადი აქტივების 

და მატერიალური მარაგები საინვენტარიზაციო კომისიის 

შექმნის შესახებ.“ 

 

13.06.2011 25-45  

 №01/28 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის 

ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

 

01.07.2011 46  

 №01/32 აფხაზეთის მთავრობის აპარატისათვის 

სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის ავტომანქანის  

განპირობების შესახებ. 

 

01.08.2011 47  

 №01/33 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს უფროსისათვის პერსონალური 

სარგებლობის ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

 

01.08.2011 48  

 №01/39 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სტრუქტურის, საშტატო განრიგის და 

თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“. 

 

31.08.2011 49-54  
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 №01/41 აფხაზეთის მთავრობის აპარატისათვის 

სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის ავტომანქანების 

განპირობების შესახებ. 

 

01.09.2011 55  

 №01/42 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის 

ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

 

01.09.2011 56  

 №01/44 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ -სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და 

გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შესახებ. 

 

01.09.2011 57-65  

 №01/45  აფხაზეთის მთავრობის 2011.31.08. N4 

განკარგულების-,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ და სამეურნეო 

სამმართველოს საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი 

სარგოების შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 2010 წლის 9 

თებერვლის N7 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის 

თაობაზე-ს თანახმად. 

 

01.09.2011 66  

 №01/47 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ -სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიისა და კომისიის 

აპარატის შექმნის შესახებ“ 

 

30.09.2011 67-68  

 №01/51  ავტომანქანის-,,Volkswagen touareg” სახ N TTI-777, 

ვიზუალურად დამთავრებული კომისიის შექმნის შესახებ. 

 

15.12.2011 69-70  

 №01/60  აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარისათვის 

პერსონალური სარგებლობის ავტომანქანის განპირობების  

შესახებ. 

 

30.12.2011 71  

43 აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის სამინისტროს 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის შესახებ 

№№01/15; 01/59; 01/88; 01/115; 01/160; 01/167;  
 

09.02.2011 

26.12.2011 

58  

 №01/15 აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის სამინისტროს 

სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების გადაცემის 

შესახებ.  

 

09.02.2011 1-28  

 №01/59  მოძრავი ქონების - ავტომანქანა  ,,შკოდა აქტავია“-

ს აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება-

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამმართველოსთვის 

გადაცემის შესახებ.  

 

04.05.2011 29-32  

 №01/88  მოძრავი ქონების აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ -

სამეურნეო სამმართველოსთვის გადაცემის შესახებ. 

 

26.07.2011 33-44  

 №01/115  აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოსთვის, სარგებლობის უფლებით, მოძრავი 

ქონების გადაცემის შესახებ.  

 

14.09.2011 45-48  

1 2 3 4 5 
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 №01/160  მამუკა გოგიასთვის-აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის 

სამინისტროს წარმომადგენლის უფლებამოსილების 

მინიჭების შესახებ. 

 

21.12.2011 49-53  

 №01/167  მამუკა გოგიასთვის-აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის 

სამინისტროს წარმომადგენლის უფლებამოსილების 

მინიჭების შესახებ. 

 

26.12.2011 54-58  

44 დოკუმენტები ( აფხაზეთის ა/რ კონტროლის 

პალატის თავმჯდომარის ბრძანება; 

წარდგინება; აქტი; ინფორმაცია; ცნობა; 

მიმოწერა) აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოში 2011 წლის რესპუბლიკური 

ბიუჯეტის შესრულების მონიტორინგთან 

დაკავშირებით ფინანსური აუდიტის ჩატარების 

შესახებ და სახელმწიფო შესყიდვებისა და 

სახელმწიფო ქონების გამოყენების ფარგლებში 

გაწეული საქმიანობის აუდიტის ანგარიში.  
 

04.08.2011 

20.07.2012 

98  

45 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სარგებლობაში არსებული 

უძრავი ქონების დაახლოებითი საბაზრო 

ღირებულების (ფასის) განსაზღვრის შესახებ: 

დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა №012 
 

30.08.2011 4  

 კადრების განყოფილება 
 

   

46 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2011 წლის მონაცემები შრომის 

შესახებ სტატისტიკური გამოკვლევის 

კითხვარი №7-2-01 (წლიური)  
 

2011 3  

 ბუღალტერია 

 

   

47 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2011 წლის დამტკიცებული 

ბიუჯეტი და 2011  წლის დამტკიცებულ  

ბიუჯეტში I, II, III ცვლილება 
 

 

03.01.2011 

16.11.2011 

6  

48 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2011 წლის ბალანსი (წლიური)  
 

 

 

18.01.2012 22  
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 2012 წელი 

კანცელარია 
 

   

49 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1-10 

 

05.01.2012 

10.01.2012 

141  

50 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№11-14 

 

18.01.2012 

27.01.2012 

124  

51 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№15-20 

 

27.01.2012 

03.02.2012 

115  

52 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№21-30 

 

03.02.2012 

14.05.2012 

141  

53 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№31-40 

 

18.05.2012 

04.06.2012 

144  

54 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№41-50 

 

05.06.2012 

31.07.2012 

105  

55 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№51-65 

 

06.08.2012 

06.12.2012 

142  

56 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1; 2.  

 

21.12.2012 

27.12.2012 

39  

57 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1; 2.  

21.12.2012 

27.12.2012 

36  

1 2 3 4 5 
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58 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბრძანებები ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ №№01/01-06; 01/08; 01/09; 

01/11; 01/12; 01/14; 01/20; 01/26; 01/27; 01/30; 01/32; 

01/34; 01/35. 
 

 

03.01.2012 

31.12.2012 

83  

 N 01/01 აფხაზეთის ა/რ  მთავრობის თავმჯდომარისათვის 

პერსონალური დაცვის უზრუნველყოფისათვის 

ავტომანქანების განპირობების შესახებ. 

 

03.01.2012 1  

 N 01/02 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აპარატის 

უფროსისათვის პერსონალური სარგებლობის 

ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

 

03.01.2012 2  

 N 01/03 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს უფროსისათვის პერსონალური 

სარგებლობის ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

 

03.01.2012 3  

 N 01/04  აფხაზეთის ა/რ  მთავრობის აპარატისათვის 

სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის ავტომანქანის  

განპირობების შესახებ. 

 

03.01.2012 4  

 N 01/05 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის 

ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

 

03.01.2012 5  

 N 01/06  აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ,,UAZ”-ის ტიპის 

სატვირთო-სამგზავრო ავტომანქანის განპირობების 

შესახებ. 

 

03.01.2012 6  

 N 01/08 ,,აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სტრუქტურის, საშტატო განრიგის და 

თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“. 

 

03.01.2012 7-8  

 N 01/09 ,,აფხაზეთისა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა ნუსხისა 

და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ.“ 

 

03.01.2012 9-10  

   N 01/11 აფხაზეთის ა/რმთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიისა და კომისიის 

აპარატის შექმნის შესახებ. 

 

04.01.2012 11-12  

 N 01/12,,აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ -სამეურნეო 

სამმართველოს 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

 

04.01.2012 13-15  

1 2 3 4 5 
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 N 01/14,,ქ. თბილისში, ალ. ყაზბეგის გამზ.N42-ში მდებარე, 

აფხაზეთის მთავრობის ადმინისტრაციული შენობის 

ექსპლუატაციის, მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო 

სამუშაოების ზედამხედველობის კომისიის შექმნის 

შესახებ“ 

 

04.01.2012 16-17  

 N 01/20  აფხაზეთის ა/რ მთავრობის  თავმჯდომარისათვის 

პერსონალური სარგებლობის ავტომანქანების 

განპირობების შესახებ. 

 

22.05.2012 18  

 N 01/26 ,,აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ -სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან 

გამოუყენებელი მცირეფასიანი და სწრაფცვეთადი 

საგნების ჩამოწერის მოზნით, საინვენტარიზაციო 

კომისიის შექმნის შესახებ. 

 

18.09.2012 19-27  

 N 01/27  აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ -სამეურნეო 

სამმართველოში, რისკების მინიმუმამდე შესამცირებლად, 

მნიშვნელოვანი პროცესებისა და კონტროლის მექანიზმის 

მართვის მიზნით, ფინანსური პოლიტიკისა და 

პროცედურების მარეგულირებელი ინსტრუქციის 

დამტკიცების შესახებ.   

 

18.09.2012 28-42  

 N 01/30  აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ -სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და 

გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შესახებ“ 

 

02.11.2012 43-75  

 N01/32 ,,აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ,,UAZ”-ის ტიპის 

სატვირთო-სამგზავრო ავტომანქანის ექსპლუატაციაზე 

პასუხისმგებელი პირის განპირობების შესახებ. 

 

07.11.2012 76  

 N 01/34  აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სტრუქტურის, საშტატო განრიგის და 

თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ.  

 

31.12.2012 77-81  

 N01/35  აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა 

თანამდებობრივი ნუსხისა და სახელფასო განაკვეთების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

31.12.2012 82-83  

59 აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის სამინისტროს 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის შესახებ 

№№01/108; 01/114. 
 

 

23.07.2012 

02.08.2012 

11  

 № 01/108 მამუკა გოგიასათვის-აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის 

სამინისტროს წარმომადგენლის უფლებამოსილების 

მინიჭების შესახებ. 

 

 

23.07.2012 1-2  

1 2 3 4 5 
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 № 01/114,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ეკონომიკის სამინისტროს სარგებლობაში არსებული 

უძრავი ქონების გადაცემის შესახებ“ აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის მინისტრის 2011 

წლის 9 თებერვლის N15 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე. 

 

 

02.08.2012 3-11  

 კადრების განყოფილება 
 

   

60 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს მონაცემები შრომის შესახებ: 

სტატისტიკური გამოკვლევის კითხვარი №7-2-

03 (ყოველთვიური)  
 

2012 

იანვარ-

დეკემბერი 

24  

 ბუღალტერია 

 

   

61 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2012 წლის დამტკიცებული 

ბიუჯეტი კვარტლების მიხედვით  
 

 

27.12.2011 5  

62 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2012 წლის ბალანსი (წლიური)  
 

 

14.01.2013 22  

 2013 წელი 

კანცელარია 
 

   

63 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის დადგენილებები: 

№№32; 29. 
 

27.12.2013 

29.08.2016 

6  

 №32 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება-

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამმართველოს 

ცალკეული თანამდებობისათვის დამატებითი 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და თემატიკის 

დამტკიცების შესახებ. 

 

27.12.2013 1-4  

 №29 ,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება-

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამმართველოს 

ცალკეული თანამდებობისათვის დამატებითი 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და თემატიკის 

დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 2013  წლის 27 დეკემბრის 

N32 დადგენილებაში ცვლილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ. 

29.08.2016 5-6  

1 2 3 4 5 
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64 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1; 5.  
 

14.01.2013 

25.01.2013 

105  

65 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1-3.  
 

16.01.2013 

25.01.2013 

72  

66 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1-4.  
 

29.01.2013 

14.02.2013 

115  

67 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1-2.  
 

18.02.2013 

22.02.2013 

39  

68 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1-2.  
 

05.03.2013 

11.03.2013 

30  

69 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1-2.  
 

13.03.2013 

19.03.2013 

71  

70 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1-5.  
 

15.03.2013 

26.03.2013 

61  

71 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1-5.  
 

27.03.2013 

22.04.2013 

70  

72 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1-3.  
 

12.04.2013 

22.04.2013 

38  

73 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1-2.  

17.04.2013 

24.04.2013 

24  

1 2 3 4 5 



23 
 

74 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1-2. 

 

03.06.2013 

10.06.2013 

46  

75 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1; 3. 

 

12.07.2013 

23.07.2013 

6  

76 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1; 3. 

 

16.07.2013 

24.07.2013 

35  

77 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1-3. 

 

23.07.2013 

30.07.2013 

21  

78 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1-2. 

 

17.09.2013 

23.09.2013 

16  

79 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1-3. 

 

25.09.2013 

03.10.2013 

35  

80 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1-2. 

 

08.10.2013 

15.10.2013 

19  

81 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1-2. 

 

 

04.12.2013 

10.12.2013 

91  

82 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1-2. 

 

 

26.12.2013 

03.01.2014 

5  

1 2 3 4 5 



24 
 

83 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1-2. 

 

26.12.2013 

03.01.2014 

28  

84 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბრძანებები ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ №№01/01; 01/02; 01/04; 

01/09; 01/17; 01/19; 01/20; 01/30; 01/32; 01/33; 01/35; 

01/36; 01/38; 01/40; 01/41; 01/46-01/54. 

 

03.01.2013 

31.12.2013 

67  

 №01/01 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიისა და კომისიის 

აპარატის შექმნის თაობაზე. 

03.01.2013 1-2  

 №01/02 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

შესახებ. 

03.01.2013 3-6  

 №01/04  ქ. თბილისში, ალ. ყაზბეგის გამზ.N42-ში მდებარე, 

აფხაზეთის მთავრობის ადმინისტრაციული შენობის 

ექსპლუატაციის, მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო 

სამუშაოების ზედამხედველობის კომისიის შექმნის 

შესახებ. 

 

03.01.2013 7-8  

 №01/09  აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 

აუდიტის დეპარტამენტის ხელშეწყობის 

მიზნით,ძირითადი საშუალებებისა და სხვა მატერიალურ 

ფასეულობათა ინვენტარიზაციის ჩატარების შესახებ. 

 

11.02.2013 9-10  

 №01/10  აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე 

რიცხული მატერიალური ფასეულობების აფხაზეთის ა/რ 

განათლებისა და კულტურის სამინისტროს 

მმართველობის სფეროში მოქმედ სსიპ კინოცენტრი 

,,აფხაზეთისათვის“ გადაცემის შესახებ. 

 

22.02.2013 11-19  

 №01/11  აფხაზეთის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარისათვის 

პერსონალური სარგებლობის ავტომანქანის განპირობების 

შესახებ. 

 

15.03.2013 20  

 №01/12  აფხაზეთის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარისათვის 

პერსონალური დაცვის უზრუნველყოფისათვის 

ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

  

15.03.2013 21  

 №01/13  აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აპარატის 

უფროსისათვის პერსონალური სარგებლობის 

ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

 

15.03.2013 22  

 №01/14 აფხაზეთის  მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს უფროსისათვის პერსონალური 

სარგებლობის ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

15.03.2013 23  

1 2 3 4 5 



25 
 

 №01/15 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აპარატისათვის 

სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის ავტომანქანის 

განპირობების შესახებ. 

 

15.03.2013 24  

 №01/16 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის 

ავტომანქანების განპირობების შესახებ.  

 

15.03.2013 25  

 №01/17 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ,,UAZ’’-ის ტიპის 

სატვირთო-სამგზავრო ავტომანქანის განპირობების 

შესახებ. 

 

15.03.2013 26  

 №01/19 ,,აფხაზეთის  მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სატენდერო 

კომისიისა და კომისიის აპარატის შექმნის შესახებ. 

  

01.04.2013 27-28  

 №01/20 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის აპარატისათვის სამსახურეობრივი 

მიმოსვლისათვის ავტომანქანების განპირობების შესახებ. 

 

01.05.2013 29  

 №01/30 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აპარატისათვის 

სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის ავტომანქანის 

განპირობების შესახებ. 

 

01.10.2013 30  

 №01/32 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აპარატისათვის 

სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის ავტომანქანის 

განპირობების შესახებ. 

 

31.10.2013 31  

 №01/33 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აპარატის 

უფროსისათვის პერსონალური სარგებლობის 

ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

 

31.10.2013 32  

 №01/35 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული გამოუყენებელი 

ქონების, რეგიონალური მართვის საკითხებში აფხაზეთის 

მინისტრის აპარატზე გადაცემის შესახებ. 

 

07.11.2013 33-34  

 №01/36 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სტრუქტურის, საშტატო განრიგის და 

თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ. 

 

08.11.2013 35-38  

 №01/38 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული გამოუყენებელი 

ქონების აღმოსავლეთ საქართველოსი აფხაზეთის ა/რ 

მთავრობის წარმომადგენლობაზე გადაცემის შესახებ. 

 

22.11.2013 39-43  

 № 01/40 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო-

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული გამოუყენებული 

ქონების აფხაზეთის ა/რ  ეკონომიკის სამინისტროზე 

გადაცემის შესახებ. 

09.12.2013 44-47  

1 2 3 4 5 
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 № 01/41 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო-

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული გამოუყენებული 

ქონების რეგიონალური მართვის საკითხებში აფხაზეთის 

ა/რ მინისტრის აპარატზე გადაცემის შესახებ. 

 

 

09.12.2013 48-50  

 №01/46  აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ამორტიზირებული 

და გამოუყენებელი  ძირითადი აქტივების ჩამოწერის 

შესახებ“ 

 

 

31.12.2013 51-56  

 №01/47  აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა 

თანამდებობრივი ნუსხისა და სახელფასო განაკვეთების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

31.12.2013 57-58  

 №01/48  ,აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული 

ავტომანქანებისათვის საჭირო საწვავისა და რეცხვის 

ტალონების რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ. 

 

31.12.2013 59-61  

 №01/49  აფხაზეთის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარისათვის 

პერსონალური სარგებლობის ავტომანქანების 

განპირობების შესახებ. 

 

31.12.2013 62  

 №01/50 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აპარატის 

უფროსისათვის პერსონალური სარგებლობის 

ავტომანქანის განპირობების შესახებ.  

 

 

31.12.2013 63  

 №01/51 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აპარატისათვის 

სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის ავტომანქანების 

განპირობების შესახებ. 

 

 

31.12.2013 64  

 №01/52  აფხაზეთის  მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს უფროსისათვის პერსონალური 

სარგებლობის ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

 

31.12.2013 65  

 №01/53 აფხაზეთის  მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის 

ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

 

31.12.2013 66  

 №01/54 აფხაზეთის  მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ,,UAZ’’-ის ტიპის 

სატვირთო-სამგზავრო ავტომანქანის განპირობების 

შესახებ. 

 

 

31.12.2013 67  

1 2 3 4 5 
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85 დოკუმენტები ბრძანება; მიმოწერა) აფხაზეთის 

ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება- 

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამმართველოს  

ფინანსური აუდიტის ანგარიშის შესახებ 

(01.01.2012-01.01.2013)  
 

08.02.2013 

14.03.2013 

85  

 კადრების განყოფილება 
 

   

86 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2013 წლის მონაცემები შრომის 

შესახებ: სტატისტიკური გამოკვლევა კითხვარი 

№7-2-03 (ყოველთვიური)  
 

 

2013 

იანვარ-

დეკემბერი 

24  

 ბუღალტერია 

 

   

87 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2013 წლის დამტკიცებული 

ბიუჯეტი 
 

 

03.01.2013 

08.01.2013 

1  

88 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2013 წლის ბალანსი (წლიური)  
 

 

20.01.2014 22  

 2014 წელი 

კანცელარია 
 

   

89 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის დადგენილება: №48. 

აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოში არსებული ვაკანტური 

თანამდებობის დასაკავებლად 

კანდიდატებისათვის დამატებითი 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და 

საკონკურსო თემატიკის დამტკიცების 

თაობაზე.  
 

 

23.10.2014 

 

4  

90 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის განკარგულება №37.  

აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული 

ამორტიზებული და გამოუყენებელი ძირითადი 

აქტივების ჩამოწერის შესახებ. 

 

30.12.2014 4  

1 2 3 4 5 
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91 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარის 

ბრძანებები №№387; 590.  

აფხაზეთის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტის 

სარეზერვო ფონდიდან აფხაზეთის ა/რ 

მთავრობის  საქვეუწყებო დაწესებულება- 

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოსათვის თანხის გამოყოფის 

შესახებ. 

 

22.07.2014 

03.11.2014 

3  

92 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1-2. 

 

06.01.2014 

13.01.2014 

20  

93 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1-2. 

 

10.01.2014 

16.01.2014 

29  

94 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1-3. 

 

13.01.2014 

22.01.2014 

90  

95 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1-6. 

 

13.01.2014 

05.03.2014 

104  

96 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1-2. 

 

14.01.2014 

20.01.2014 

37  

97 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები №№1-5. ,,1 ტომი“. 

 

23.01.2014 

05.02.2014 

82  

98 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმების  №№1-5. (23.01.2014-05.02.2014) 

დანართები. ,,მე-2 ტომი“ 

 

 

 

07.02.2014 

13.02.2014 

129  

1 2 3 4 5 
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99 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3.  

 

29.01.2014 

05.02.2014 

37  

100 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-5.  

 

30.01.2014 

14.03.2014 

92  

101 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3.  

 

31.01.2014 

10.02.2014 

45  

102 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3.  

 

21.02.2014 

28.02.2014 

42  

103 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3.  

 

28.02.2014 

11.03.2014 

157  

104 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2.  

 

28.03.2014 

04.04.2014 

66  

105 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 

 

28.04.2014 

05.05.2014 

79  

106 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2.  

 

13.05.2014 

19.05.2014 

18  

107 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 

 

 

 

20.05.2014 

29.05.2014 

25  

1 2 3 4 5 



30 
 

108 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 

 

03.06.2014 

10.06.2014 

41  

109 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2.  

 

05.06.2014 

11.06.2014 

97  

110 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2.  

 

21.06.2014 

27.06.2014 

74  

111 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2.  

 

25.06.2014 

01.07.2014 

85  

112 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 

 

09.09.2014 

19.09.2014 

36  

113 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2.  

 

24.10.2014 

30.10.2014 

31  

114 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 

 

17.11.2014 

24.11.2014 

55  

115 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 

 

02.12.2014 

09.12.2014 

33  

116 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბრძანებები ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ №№01/03; 01/04; 01/06-01/10; 

01/14; 01/18-01/20; 01/24; 01/25; 01/38; 01/39; 01/41; 

01/42; 01/48; 01/51; 01/53; 01/56; 01/62; 01/63; 01/64; 

01/66; 01/69; 01/70. 

03.01.2014 

31.12.2014 

53  

1 2 3 4 5 
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 № 01/03 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის შესახებ. 

 

03.01.2014 1-5  

 №01/04  აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიისა და კომისიის 

აპარატის შექმნის შესახებ 

 

03.01.2014 6-7  

 №01/06  აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სტრუქტურის, საშტატო განრიგის და 

თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ. 

 

03.01.2014 8-9  

 №01/07  აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე 

რიცხული გამოუყენებელი ტელევიზორისა და 

ტელევიზორის მაგიდის, სსიპ ვ. ვეკუას სახელობის 

აფხაზეთის N3 საჯარო სკოლაზე გადაცემის შესახებ. 

 

15.01.2014 10-11  

 № 01/08 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის 

შექმნის შესახებ. 

 

16.01.2014 12-13  

 № 01/09 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აპარატისათვის 

სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის ავტომანქანის 

განპირობების შესახებ. 

 

26.01.2014 14  

 №01/10  საპრეტენზიო კომისიის შექმნის შესახებ. 

 

03.02.2014 15-16  

 №01/14  ქ. თბილისში, ალ. ყაზბეგის გამზ. N42-ში მდებარე, 

აფხაზეთის მთავრობის ადმინისტრაციული შენობის 

ექსპლუატაციის, მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო 

სამუშაოების ზედამხედველობის კომისიის შექმნის 

შესახებ.  

 

12.02.2014 17-18  

 №01/18  აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე 

რიცხული მსუბუქი ა/მანქანის (MERCEDES -BENZ C-2.6. 

სახ. N-QTQ -342) და ავტომანქანის დომკრატის აფხაზეთის 

ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტისათვის გადაცემის შესახებ. 

 

21.02.2014 19-23  

 № 01/19 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აპარატისათვის 

სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის ავტომანქანის 

განპირობების შესახებ. 

 

21.02.2014 24  

 №01/20  აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აპარატის 

უფროსისათვის პერსონალური სარგებლობის 

ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

 

21.02.2014 25  

 № 01/24 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარისათვის 

პერსონალური სარგებლობის ავტომანქანის განპირობების 

შესახებ. 

05.03.2014 26  

1 2 3 4 5 
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 № 01/25 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე 

რიცხული მსუბუქი ა/მანქანის (HUNDAY SONATA სახ. 

KWK--811) აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის 

სამინისტროსათვის  გადაცემის შესახებ. 

 

27.03.2014 27-29  

 № 01/38  ავტომანქანა ,,ვაზ 21214-NIVA” გადაცემის 

შესახებ. 

 

03.06.2014 30  

 № 01/39  აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აპარატისათვის 

სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის ავტომანქანის 

განპირობების შესახებ. 

 

03.06.2014 31  

 № 01/41  ავტომანქანა ,,ვაზ 21214-NIVA” სახ N -467 

გადაცემის შესახებ. 

 

24.06.2014 32-34  

 № 01/42 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აპარატისათვის 

სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის ავტომანქანის 

განპირობების შესახებ. 

 

01.07.2014 35  

 № 01/48 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სტრუქტურის, საშტატო განრიგის და 

თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ. 

 

25.08.2014 36-37  

 № 01/51  აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე 

რიცხული გამოუყენებელი სახელმწიფო ქონების, 

სამოქალაქო თანხმობის და კონფლიქტის 

დარეგულირების საკითხებში აფხაზეთის ა/რ მინისტრის 

აპარატზე გადაცემის შესახებ. 

 

02.10.2014 38-39  

 № 01/53 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა 

თანამდებობრივი ნუსხისა და სახელფასო განაკვეთების  

დამტკიცების შესახებ. 

 

30.10.2014 40-41  

 № 01/56 საპრეტენზიო კომისიის შექმნის შესახებ. 

 

02.12.2014 42-43  

 № 01/62 ავტომანქანა ,,ჰიუნდაი სანატა“ -ს გადაცემის 

შესახებ. 

 

17.12.2014 44  

 № 01/63 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარისათვის 

პერსონალური სარგებლობის ავტომანქანების 

განპირობების შესახებ. 

 

17.12.2014 45  

 № 01/64 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აპარატის 

უფროსისათვის პერსონალური სარგებლობის 

ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

 

17.12.2014 46  

 № 01/65 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აპარატისათვის 

სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის ავტომანქანების 

განპირობების შესახებ.  

 

17.12.2014 47  

1 2 3 4 5 
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 № 01/66 საექსპერტო კომისიის შექმნის შესახებ. 

 

 

17.12.2014 48-49  

 № 01/69 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს  სტრუქტურის, საშტატო განრიგის და 

თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ. 

 

   31.12.2014 50-51  

 № 01/70 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს  შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა 

თანამდებობრივი ნუსხისა და სახელფასო განაკვეთების  

დამტკიცების შესახებ. 

 

31.12.2014 52-53  

117 აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის 

სამინისტროს ბრძანებები:  

№03/39 -აფხაზეთის ა/რ აფხაზეთის ა/რ 

მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება-

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოსათვის, სარგებლობის უფლებით 

მოძრავი ქონების გადაცემის შესახებ.  

№03/60-მამუკა გოგიას აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა 

და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლის 

უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ. 

 

27.02.2014 

26.03.2014 

13  

118 სამოქალაქო თანხმობისა და კომფლიქტის 

დარეგულირების საკითხებში აფხაზეთის ა/რ 

მინისტრის აპარატის ბრძანება №130 

,,სამოქალაქო თანხმობისა და კომფლიქტის 

დარეგულირების საკითხებში აფხაზეთის ა/რ 

მინისტრის აპარატის ბალანსზე რიცხული 

სახელმწიფო ქონების, აფხაზეთის ა/რ 

მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება-

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამმართველოზე 

ქონების გადაცემის შესახებ. 

 

31.10.2014 3  

119 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ფინანსური აუდიტის ანგარიში 

№7/129 2013 წლის 01 იანვარი -  2014 წლის 01 

იანვარი. 
 

16.05.2014 

18.06.2014 

62  

 კადრების განყოფილება 

 

   

120 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2014 წლის მონაცემები შრომის 

შესახებ: სტატისტიკური გამოკვლევა კითხვარი 

№7-2-03 (ყოველთვიური)  
 

2014 

იანვარი-

დეკემბერი 

24  

1 2 3 4 5 
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 ბუღალტერია 

 

   

121 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2014 წლის დამტკიცებული 

ბიუჯეტი კვარტლების მიხედვით.  
 

08.01.2014 

09.01.2014 

7  

122 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2014 წლის ბალანსი (წლიური)  
 

20.01.2015 45  

 2015 წელი 

კანცელარია 
 

   

123 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის დადგენილებები: 

 №№21; 22; 28. 

 

15.05.2015 

25.09.2015 

11  

 № 21 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოში არსებული ვაკანტური 

თანამდებობების დასაკავებლად 

კანდიდატებისათვის დამატებითი საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნებისა და საკონკურსო თემატიკის 

დამტკიცების თაობაზე. 

 

15.05.2015 1-5  

 № 22 ,,სამსახურეობრივი ავტომანქანების 

გამოყენების წესის შესახებ“ აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2013 წლის 

27 დეკემბრის N33 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე. 

 

03.06.2015 6  

 № 28 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

აღმასრულებელი ხელისუფლების 

დაწესებულებებში სამსახურეობრივი 

ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ. 

 

25.09.2015 7-11  

124 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის განკარგულება: 

 №№26.  

აფხაზეთის ა/რ აღმასრულებელი 

ხელისუფლების რიგ დაწესებულებებსა დ 

ორგანიზაციებში სამსახურებრივი 

ავტომანქანების პრაქტიკის შესწავლის მიზნით 

კომისიის შექმნის შესახებ.  
 

05.08.2015 2  

125 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარის 

თათბირის ოქმები:  №№26; 31. აფხაზეთის 

მთავრობის აპარატის საჯარო 

მოსამსახურეებთან აფხაზეთის მთავრობის 

თავმჯდომარის დავალებების შესახებ. 

12.10.2015 

16.11.2015 

10  

1 2 3 4 5 
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126 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 
 

30.01.2015 

10.02.2015 

97  

127 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 
 

09.02.2015 

13.02.2015 

15  

128 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 
 

13.02.2015 

19.02.2015 

32  

129 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 
 

12.02.2015 

23.02.2015 

73  

130 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 
 

20.03.2015 

31.03.2015 

34  

131 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 
 

08.10.2015 

15.10.2015 

18  

132 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 
 

23.10.2015 

26.10.2015 

57  

133 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 
 

15.12.2015 

21.12.2015 

86  

134 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 
 

18.12.2015 

25.12.2015 

58  

135 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 

21.12.2015 

25.12.2015 

53  

1 2 3 4 5 
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136 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბრძანებები ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ №№01/02; 01/03; 01/04; 

01/07; 01/08; 01/09; 01/10; 01/12; 01/13; 01/14; 01/15; 

01/20; 01/21; 01/25; 01/31; 01/32; 01/40; 01/45; 01/57; 

01/59; 01/60; 01/61; 01/62; 01/63; 01/64. 

05.01.2015 

31.12.2015 

47  

 № 01/02 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარისათვის 

პერსონალური სარგებლობის ავტომანქანების 

განპირობების შესახებ. 

 

05.01.2015 1  

 № 01/03 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აპარატის 

უფროსისათვის პერსონალური სარგებლობის 

ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

 

05.01.2015 2  

 №01/04  აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აპარატისათვის 

სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის ავტომანქანების 

განპირობების შესახებ. 

 

05.01.2015 3  

 № 01/07 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ,,UAZ’’-ის ტიპის 

სატვირთო-სამგზავრო ავტომანქანის განპირობების 

შესახებ. 

  

05.01.2015 4  

 №01/08  აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო  

სამმართველოს 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

 

05.01.2015 5-6  

 №01/09  აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო  

სამმართველოს სატენდერო კომისიისა და კომისიის 

აპარატის შექმნის შესახებ. 

 

05.01.2015 7  

 №01/10  სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულების 

შესრულების კონტროლის განხორციელების მიზნით 

კოორდინატორების დანიშვნის. 

 

05.01.2015 8-9  

 №01/12  ავტომანქანა ,,KIO RIO“-ს გადაცემის შესახებ. 

 
27.01.2015 10-13  

 №01/13  აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აპარატისათვის 

სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის ავტომანქანის 

განპირობების შესახებ. 

 

27.01.2015 14  

 №01/14 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო  

სამმართველოს სამსახურეობრივი მიმოსვლისათვის 

ავტომანქანების განპირობების შესახებ. 

 

27.01.2015 15  

 № 01/15 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს უფროსისათვის პერსონალური 

სარგებლობის ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

 

27.01.2015 16  

1 2 3 4 5 
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 №01/20  აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვის გეგმის 

დამტიცების შესახებ. 

 

25.02.2015 17-21  

 №01/21  აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა 

თანამდებობრივი ნუსხისა და სახელფასო განაკვეთების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

25.02.2015 22-23  

 № 01/25 ავტომანქანა ,, SKODA-OKTAVIA 2.0”-ს გადაცემის 

შესახებ. 

 

07.04.2015 24-29  

 №01/31  აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება ადმინისტრაციულ- სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული 

ავტომანქანებისათვის საჭირო საწვავისა და რეცხვის 

ტალონების რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ.   

 

01.06.015 30-31  

 №01/32  აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის 

შექმნის შესახებ. 

 

01.06.2015 32-33  

 №01/40  აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიისა და კომისიის 

აპარატის შექმნის შესახებ. 

 

08.09.2015 34-35  

 №01/45  კომპიუტერული ტექნიკის გადაცემის შესახებ. 

 

27.10.2015 36-37  

 № 01/57 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

შესახებ. 

 

31.12.2015 38-41  

 №01/59  აფხაზეთის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარისათვის 

სამსახურეობრივი ავტომანქანების განპიროვნების  

შესახებ.  

 

31.12.2015 42  

 №01/60  აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აპარატის 

უფროსისათვის სამსახურეობრივი ავტომანქანის 

განპიროვნების შესახებ. 

 

31.12.2015 43  

 № 01/61 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს უფროსისათვის სამსახურეობრივი 

ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

 

31.12.2015 44  

 № 01/62 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარისათვის 

სამსახურეობრივი ავტომანქანების განპირობების  შესახებ.  

  

31.12.2015 45  

 №01/63  აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოსათვის სამორიგეო სამსახურეობრივი 

ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

31.12.2015 46  

1 2 3 4 5 



38 
 

 №01/64 აფხაზეთის  მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოსათვის სპეციალური დანიშნულების 

სატვირთო ავტომანქანის განპირობების შესახებ.  

 

 

31.12.2015 47  

137 აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის 

სამინისტროს ბრძანებები ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ №№03/34; 03/211.  

აფხაზეთის  ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოსათვის სარგებლობის უფლებით 

მოძრავი ქონების გადაცემის შესახებ  
 

23.02.2015 

01.11.2017 

6  

138 ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში 

აფხაზეთის ა/რ მინისტრის აპარატის 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის შესახებ 

№№30; 118; 130. 

 აფხაზეთის  ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოზე ქონების გადაცემის შესახებ.  

 

27.01.2015 

31.10.2015 

11  

139 მოხსენებითი ბარათი  

აფხაზეთის  ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს უფროსის სამსახურეობრივი 

ავტომანქანების გამოყენების საერთო 

პრაქტიკის მონიტორინგის თაობაზე.  

 

14.09.2015 8  

140 დოკუმენტები 

აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2014 წლის ფინანსური 

აუდიტის შესახებ.  

 

02.02.2015 

11.03.2015 

75  

141 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს   ფინანსური აუდიტის 

ანგარიში №3/36 2015 წლის 01 იანვრიდან -2016 

წლის იანვრამდე. 
 

30.12.2015 

03.02.2016 

41  

 ბუღალტერია 

 

   

142 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს  2015 წლის დამტკიცებული 

ბიუჯეტი კვარტლების მიხედვით.  

 
 

09.01.2015 7  

1 2 3 4 5 
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143 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს  2015 წლის ბიუჯეტი (წლიური) 

 
 

11.01.2016 22  

 2016 წელი 

კანცელარია 
 

   

144 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს  შემოსული დადგენილებების 

და ბრძანებების რეგისტრაციის ჟურნალი 
 

05.01.2016 

30.12.2016 

23  

145 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 
 

15.01.2016 

25.01.2016 

33  

146 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 
 

18.01.2016 

25.01.2016 

101  

147 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 
 

20.01.2016 

26.01.2016 

154  

148 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 
 

22.01.2016 

01.02.2016 

34  

149 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 
 

27.01.2016 

02.02.2016 

35  

150 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 
 

02.02.2016 

09.02.2016 

45  

151 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 
 

09.02.2016 

15.02.2016 

18  

1 2 3 4 5 
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152 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 
 

10.02.2016 

16.02.2016 

36  

153 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 
 

15.02.2016 

19.02.2016 

54  

154 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 
 

22.02.2016 

26.02.2016 

39  

155 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 
 

18.04.2016 

25.04.2016 

38  

156 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 
 

24.10.2016 

31.10.2016 

45  

157 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 
 

15.11.2016 

21.11.2016 

31  

158 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 
 

15.11.2016 

24.11.2016 

40  

159 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 
 

21.11.2016 

28.11.2016 

 

33  

160 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 
 

21.11.2016 

28.11.2016 

39  

161 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 

24.11.2016 

05.12.2016 

30  

1 2 3 4 5 
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162 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 
 

02.12.2016 

09.12.2016 

95  

163 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 
 

05.12.2016 

13.12.2016 

42  

164 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 
 

05.12.2016 

13.12.2016 

89  

165 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბრძანებები ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ №№01/04- 01/07; 01/14; 

01/15; 01/17; 01/18; 01/26; 01/28; 01/30- 01/34; 

01/37-01/40; 01/43- 01/45; 01/48.  
 

22.01.2016 

30.12.2016 

 

82  

  № 01/04 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ,,აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2015 წლის 31 

დეკემბრის N01/57 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

 

22.01.2016 1-4  

 № 01/05 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ,,აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2015 წლის 31 

დეკემბრის N01/57 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

 

27.01.2016 5-8  

 № 01/06 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა 

თანამდებობრივი ნუსხისა და სახელფასო განაკვეთების 

დამტკიცების შესახებ.  

 

29.01.2016 9-10  

 №01/07 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ,,აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2015 წლის 31 

დეკემბრის N01/57 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

05.02.2016 11-14  

1 2 3 4 5 
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 №01/14 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ,,აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2015 წლის 31 

დეკემბრის N01/57 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

07.04.2016 15-18  

 №01/15 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ,,აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2015 წლის 31 

დეკემბრის N01/57 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

25.04.2016 19-22  

 №01/17 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ,,აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2015 წლის 31 

დეკემბრის N01/57 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

16.05.2016 23-26  

 № 01/18 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ,,აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2015 წლის 31 

დეკემბრის N01/57 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

03.06.2016 27-30  

 № 01/26  ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ,,აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2015 წლის 31 

დეკემბრის N01/57 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

01.07.2016 31-34  

 № 01/28აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს საკონკურსო-საატესტაციო  კომისიის 

შექმნის შესახებ. 

05.08.2016 35-36  

 № 01/30 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ,,აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2015 წლის 31 

დეკემბრის N01/57 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

23.08.2016 37-39  

 № 01/31 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა 

თანამდებობრივი ნუსხისა და სახელფასო განაკვეთების 

დამტკიცების შესახებ.  

29.08.2016 40-41  

1 2 3 4 5 
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 № 01/32 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ,,აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2015 წლის 31 

დეკემბრის N01/57 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

31.08.2016 42-44  

 № 01/33,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ,,აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო  

სამმართველოს უფროსის 2015 წლის 31 დეკემბრის N01/57 

ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. 

26.09.2016 45-48  

 № 01/34 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ,,აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2015 წლის 31 

დეკემბრის N01/57 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

05.10.2016 49-52  

 № 01/36 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ,,აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2015 წლის 31 

დეკემბრის N01/57 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

11.10.2016 53-57  

 № 01/37 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ,,აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2015 წლის 31 

დეკემბრის N01/57 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

18.10.2016 58-60  

 № 01/38 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიისა და კომისიის 

აპარატის შექმნის შესახებ. 

21.10.2016 61-62  

 № 01/39 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა 

თანამდებობრივი ნუსხისა და სახელფასო განაკვეთების 

დამტკიცების შესახებ.  

31.10.2016 63-64  

 № 01/40 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ,,აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2015 წლის 31 

დეკემბრის N01/57 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

01.11.2016 65-68  
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 № 01/43  ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ,,აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის  

2015 წლის 31 დეკემბრის N01/57 ბრძანებაში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ. 

 

 

28.11.2016 69-72  

 № 01/44 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ,,აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის  

2015 წლის 31 დეკემბრის N01/57 ბრძანებაში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ. 

 

 

13.12.2016 73-75  

 № 01/45 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ,,აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის  

2015 წლის 31 დეკემბრის N01/57 ბრძანებაში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ. 

 

 

22.12.2016 76-79  

 № 01/48 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2017 წლის 

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

 

 

30.12.2016 80-82  

166 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს   ფინანსური აუდიტის 

ანგარიში №5/36 2016 წლის 01 იანვარი -2017 

წლის 01 იანვარი. 
 

30.12.2016 

17.02.2017 

40  

167 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს  მიმოწერა აფხაზეთის 

მთავრობის აპარატთან, სამინისტროებთან და 

უწყებებთან ძირითადი საქმიანობის შესახებ.  
 

04.02.2016 

08.12.2016 

107  

168 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს  ძირითადი საქმიანობის 

ამსახველი ბრძანებების რეგისტრაციის 

ჟურნალი 
 

06.01.2016 

30.12.2016 

6  
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 კადრების განყოფილება 

 

   

169 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2016 წლის მონაცემები შრომის 

შესახებ: სტატისტიკური გამოკვლევა კითხვარი 

№7-2-03 (ყოველთვიური) იანვარ-დეკემბერი. 
 

 

2016 24  

 ბუღალტერია 

 

   

170 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2016 წლის დამტკიცებული 

ბიუჯეტი კვარტლების მიხედვით.  

 
 

06.01.2016 5  

171 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2016 წლის ბალანსი (წლიური)  
 

 

 

11.01.2017 24  

 2017 წელი 

კანცელარია 
 

   

172 აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის 

თათბირის ოქმები: №№3; 4; 8 - აფხაზეთის 

მთავრობის აპარატის საჯარო 

მოსამსახურეებთან.  

 

 

20.02.2017 

10.04.2017 

13  

173 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 

 

05.01.2017 

09.01.2017 

30  

174 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-4. 

 

10.01.2017 

20.01.2017 

50  

175 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 

 

 

24.01.2017 

30.01.2017 

71  

1 2 3 4 5 
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176 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 

 

 

31.01.2017 

08.02.2017 

47  

177 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 

 

 

10.02.2017 

20.02.2017 

40  

178 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 

 

15.03.2017 

23.03.2017 

27  

179 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1. 

 

29.06.2017 20  

180 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 

 

06.07.2017 

12.07.2017 

38  

181 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 

 

17.11.2017 

06.12.2017 

22  

182 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 

 

01.12.2017 

20.12.2017 

11  

183 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 

 

13.12.2017 

27.12.2017 

24  

184 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 

 

13.12.2017 

27.12.2017 

50  

1 2 3 4 5 
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185 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 

 

14.12.2017 

25.12.2017 

25  

186 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 

 

20.12.2017 

28.12.2017 

12  

187 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 

 

21.12.2017 

08.01.2018 

42  

188 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბრძანებები ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ №№01/03; 01/05; 01/06; 

01/09; 01/10; 01/11; 01/12; 01/13; 01/14; 01/15; 01/16; 

01/17; 01/18; 01/19; 01/20; 01/21; 01/22; 01/23; 01/24; 

01/25; 01/27; 01/28; 01/29; 01/30; 01/31; 01/33; 01/34; 

01/35; 01/36; 01/37.  
 

17.01.2017 

22.12.2017 

 

197  

 № 01/03 ტრიბუნის გადაცემის შესახებ. 

  

17.01.2017 1  

 №01/05  ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ,,აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2016 წლის 30 

დეკემბრის N01/48 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

 

05.03.2017 2-5  

 № 01/06 ავტომანქანა ,,TOYOTA LAND CRUISER’’-ის 

გადაცემის შესახებ.  

13.03.2017 6-7  

 №01/09  ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ,,აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2016 წლის 30 

დეკემბრის N01/48 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

 

24.04.2017 8-10  

 №01/10  ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა 

თანამდებობრივი 

 ნუსხისა და სახელფასო განაკვეთების დამტკიცების 

დამტკიცების შესახებ. 

28.04.2017 11-12  

1 2 3 4 5 
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 № 01/11 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ძირითადი და 

მცირეფასიანი აქტივების საინვენტარიზაციო კომისიის 

შექმნის შესახებ. 

 

01.05.2017 13-14  

 №01/12  ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2016 წლის 30 

დეკემბრის N01/48 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

 

23.05.2017 15-17  

 № 01/13 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ 

სამმართველოს უფროსის 2016 წლის 30 დეკემბრის N01/48 

ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.  

 

05.06.2017 18-22  

 №01/14 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს უფროსისათვის სამსახურეობრივი 

ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

 

05.06.2017 23  

 № 01/15 ფუნქციათა ერთობლიობის ,,აფხაზეთის 

მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება-

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამმართველოში 

არსებული მოხელის თანამდებობებისადმი კუთვნილების 

დადგენის, აფხაზეთის, აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ- 

სამეურნეო სამმართველოში, საშტატო ნუსხაში მოცემული 

თანამდებობების ( თანამდებობათა ფუნქციების შინაარსის 

გათვალისწინებით) პროფესიული საჯარო მოხელეების 

თანამდებობათა იერარქიულ რანგებში, შრომითი 

პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობათა 

იერარქიულ რანგებში, შრომითი ხელშეკრულებითა და 

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ 

პოზიციებში განაწილების მიზნით კომისიის შექმნის 

თაობაზე.  

05.06.2017 24-25  

 №01/16  აფხაზეთის  მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული 

ზოგიერთი თანამდებობის შრომითი ხელშეკრულებით 

დასაკავებელ პოზიციად განსაზღვრის შესახებ. 

 

06.06.2017 26-31  

 № 01/17 აფხაზეთის  ა/რ მთავრობის თავმჯდომარისათვის 

სამსახურეობრივი ავტომანქანების განპირობების შესახებ. 

  

21.06.2017 32-37  

 №01/19 აფხაზეთის  მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული 

ავტომანქანებისათვის საჭირო საწვავისა და რეცხვის 

ტალონების რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ.  

 

30.06.2017 38-39  

1 2 3 4 5 
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 № 01/20 აფხაზეთის  მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული 

ზოგიერთი თანამდებობის შრომითი ხელშეკრულებით 

დასაკავებელ პოზიციად განსაზღვრის შესახებ. 

 

30.06.2017 40-44  

 №01/21  აფხაზეთის  მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული 

ზოგიერთი თანამდებობის პროფესიული საჯარო 

მოხელის თანამდებობად განსაზღვრის შესახებ. 

 

30.06.2017 45-50  

 №01/22  აფხაზეთის  მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სტრუქტურის, საშტატო განრიგის და 

თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ. 

  

30.06.2017 51-57  

 №01/23  მოძრავი ქონების-სსიპ საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს  მომსახურების სააგენტოსათვის 

განსაკარგავად გადაცემის შესახებ.  

 

21.07.2017 58-59  

 № 01/24 აფხაზეთის  მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული  ამორტიზებული და 

გამოუსადეგარი მოძრავი ქონების ჩამოწერის შესახებ. 

 

21.07.2017 60-63  

 № 01/25 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2016 წლის 30 

დეკემბრის N01/48 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

08.08.2017 64-68  

 № 01/27 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2016 წლის 30 

დეკემბრის N01/48 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

01.09.2017 69-72  

 № 01/28  ილია ვეკუას სახელობის აფხაზეთის N11 

სკოლისათვის აბრის გადაცემის შესახებ. 

 

12.09.2017 73  

 №01/29  ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2016 წლის 30 

დეკემბრის N01/48 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

26.09.2017 74-77  

 №01/30  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის 

საქართველოს გერბის გადაცემის შესახებ. 

 

 

26.09.2017 78  

1 2 3 4 5 
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 №01/31  აფხაზეთის  მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა სამუშაო 

აღწერილობების დამტკიცების შესახებ. 

26.09.2017 79-172  

 №01/33  ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2016 წლის 30 

დეკემბრის N01/48 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

23.10.2017 173-177  

 №01/34  ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2016 წლის 30 

დეკემბრის N01/48 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

08.11.2017 178-182  

 № 01/35 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2016 წლის 30 

დეკემბრის N01/48 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

28.11.2017 183-187  

 №01/36  ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2016 წლის 30 

დეკემბრის N01/48 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

08.12.2017 188-192  

 № 01/37 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2016 წლის 30 

დეკემბრის N01/48 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

22.12.2017 193-197  

189 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს   ფინანსური აუდიტის 

დამტკიცებული ანგარიში №19/36. 01.01.2017-

31.12.2017 წლის საანგარიშო პერიოდისთვის. 
 

03.01.2018 

14.02.2018 

48  

190 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს   ძირითადი საქმიანობის 

ამსახველი ბრძანებების რეგისტრაციის 

ჟურნალი.  

09.01.2017 

22.12.2017 

6  

1 2 3 4 5 
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 კადრების განყოფილება 

 

   

191 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს  მონაცემები შრომის შესახებ: 

სტატისტიკური გამოკვლევა კითხვარი №7-2-03 

(ყოველთვიური) იანვარ-დეკემბერი 
 

 

2017 24  

 ბუღალტერია 

 

   

192 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2017 წლის დამტკიცებული 

ბიუჯეტი კვარტლების მიხედვით.  
 

 

04.01.2017 4  

193 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2017 წლის ბალანსი (წლიური)  
 

 

17.01.2018 25  

 2018 წელი 

კანცელარია 
 

   

194 საქართველოს მთავრობის დადგენილებები:  

№№157; 183; 446. 

 

30.03.2018 

29.08.2018 

25  

 № 157 ,,სახელმწიფო ავტოპარკის გადანაწილების, 

კლასიფიკაციისა და სამსახურეობრივი ავტომანქანის 

შესყიდვის ან ჩანაცვლების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 თებერვლის N121 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

 

30.03.2018 1-19  

 № 183 ,,სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით 

გასატარაბელი ზოგიერთი ღონისძიებების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 დეკემბრის N604 

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

 

17.04.2018 20-21  

 №446  კონსოლიდირებული ტენდერების ჩატარებასთან 

დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიებების შესახებ. 

 

29.08.2018 22-25  

195 საქართველოს კომუნიკაციის ეროვნული 

კომისიის ბრძანება №6/14 ,,საქართველოს 

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 

კუთვნილი ზოგიერთი ძირითადი საშუალების 

აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოსათვის უვადო, უსასყიდლო 

მფლობელობის უფლებით გადაცემის შესახებ.  

12.09.2018 3  

1 2 3 4 5 
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196 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 

 

09.01.2018 

23.01.2018 

56  

197 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 

 

08.02.2018 

14.03.2018 

46  

198 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 

 

13.02.2018 

21.02.2018 

54  

199 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 

 

12.03.2018 

20.03.2018 

10  

200 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 

 

11.04.2018 

27.04.2018 

34  

201 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 

 

29.06.2018 

10.07.2018 

4  

202 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 

 

16.07.2018 

01.08.2018 

67  

203 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 

 

 

03.10.2018 

14.11.2018 

29  

204 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 

 

 

21.11.2018 

04.12.2018 

10  

1 2 3 4 5 
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205 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-3. 

 

07.12.2018 

18.12.2018 

28  

206 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №1; №1;. 

 

14.12.2018 

26.12.2018 

6  

207 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-8. 
 

14.12.2018 

14.01.2019 

24  

208 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 

 

18.12.2018 

27.12.2018 

7  

209 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 

 

18.12.2018 

27.12.2018 

7  

210 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 

 

18.12.2018 

27.12.2018 

7  

211 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები  №№1-2. 

 

24.12.2018 

03.01.2019 

8  

212 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბრძანებები ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ №№01/04; 01/06; 01/07; 

01/08; 01/09; 01/11; 01/12; 01/14; 01/15; 01/17; 01/18; 

01/19; 01/20; 01/21; 01/22; 01/23; 01/24; 01/25; 01/26; 

01/27; 01/28; 01/29; 01/30; 01/31; 01/32; 01/34; 01/35; 

01/36. 

04.01.2018 

31.12.2018 

132  

 №01/04 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ სამმართველოს 

პროფესიული საჯარო მოხელეთა შეფასების წესის 

განსაზღვრის შესახებ. 

 

04.01.208 1-10  

1 2 3 4 5 
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 №01/06 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ 

საჯარო მოსამსახურეთა  ნუსხისა და თანამდებობრივი 

სარგოების დამტკიცების შესახებ. 

18.01.2018 11-13  

 №01/07  აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს საშტატო  

 ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების  

შესახებ. 

22.01.2018 14-21  

 № 01/08 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

 

22.01.2018 22-24  

 №01/09 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2018 წლის 22 

იანვრის N01/08 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

23.02.2018 25-28  

 №01/11  აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ 

საჯარო მოსამსახურეთა  ნუსხისა და თანამდებობრივი 

სარგოების დამტკიცების შესახებ. 

 

01.03.2018 29-30  

 №01/12 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2018 წლის 22 

იანვრის N01/08 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

 

11.04.2018 31-35  

 №01/14 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-დაწესებულება-

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 

2018 წლის 22 იანვრის N01/08 ბრძანებაში ცვლილებების 

შეტანის შესახებ. 

 

02.05.2018 36-40  

 № 01/17,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2018 წლის 22 

იანვრის N01/08 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

 

 

21/05.2018 41-45  

1 2 3 4 5 
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 №01/18 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2018 წლის 22 

იანვრის N01/08 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

 

28.06.2018 46-48  

 №01/19 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2018 წლის 22 

იანვრის N01/08 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

05.07.2018 49-53  

 №0120 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2018 წლის 22 

იანვრის N01/08 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

18.07.2018 54-58  

 № 01/21,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2018 წლის 22 

იანვრის N01/08 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

13.08.2018 59-63  

 № 01/22,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2018 წლის 22 

იანვრის N01/08 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

 

10.09.2018 64-67  

 №01/23 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2018 წლის 22 

იანვრის N01/08 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

 

26.09.2018 68-72  

 №01/24  აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ძირითადი და 

მცირეფასიანი აქტივების საინვენტარიზაციო კომისიის 

შექმნის შესახებ.  

 

 

05.10.2018 73-81  

1 2 3 4 5 
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 №01/25 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2018 წლის 22 

იანვრის N01/08 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

 

 

24.10.2018 82-85  

 №01/26 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს საშტატო  

 ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების  

შესახებ. 

 

02.11.2018 86-92  

 №01/27 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ 

საჯარო მოსამსახურეთა  ნუსხისა და თანამდებობრივი 

სარგოების დამტკიცების შესახებ. 

 

02.11.2018 93-94  

 №01/28 მოძრავი ქონების -სსიპ საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსთვის 

განსაკარგავად გადაცემის შესახებ.  

 

16.11.2018 95  

 № 01/29,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2018 წლის 22 

იანვრის N01/08 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

 

22.11.2018 96-100  

 №01/30 აფხაზეთის ა/რ  მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და 

გამოუსადეგარი მოძრავი ქონების ჩამოწერის შესახებ.  

 

26.11.2018 101-103  

 № 01/31,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2018 წლის 22 

იანვრის N01/08 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

 

05.12.2018 104-108  

 № 01/32,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2018 წლის 22 

იანვრის N01/08 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

 

17.12.2018 109-113  
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 №01/34 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამეურნეო სამმართველოს უფროსის 2018 წლის 22 

იანვრის N01/08 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

 

27.12.2018 114-118  

 №01/35 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

 

31.12.2018 119-122  

 №01/36 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს პროფესიული საჯარო მოხელეთა 

შეფასების წესის განსაზღვრის შესახებ.  

 

31.12.2018 123-132  

213 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს   ფინანსური აუდიტის 

დამტკიცებული ანგარიში №19/36. 01.01.2017-

01.01.2018 წ.წ. 
 

03.01.2018 

14.02.2018 

47   

214 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს   მიმოწერა აფხაზეთის 

მთავრობის აპარატთა, საქართველოსა და 

აფხაზეთის სხვადასხვა სამინისტროებთან და 

უწყებებთან ძირითადი საქმიანობის შესახებ. 

 

08.02.2018 

29.08.2019 

127  

215 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოში შემოსული ბრძანებების და 

დადგენილებების რეგისტრაციის ჟურნალი.  
 

08.01.2018 

28.12.2018 

19  

216 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ძირითადი საქმიანობის 

ამსახველი ბრძანებების რეგისტრაციის 

ჟურნალი.  
 

04.01.2018 

31.12.2018 

6  

 კადრების განყოფილება 

 

   

217 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს  2018 წლის საშტატო ნუსხა და 

თანამდებობრივი სარგოები. 

 

 

18.01.2018 

14.02.2018 

7  
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218 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს  მონაცემები შრომის შესახებ: 

სტატისტიკური გამოკვლევა კითხვარი №7-2-03 

(ყოველთვიური) იანვარი-აპრილი; ივნისი-

დეკემბერი. 
 

2018 22  

 ბუღალტერია 

 

   

219 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2018 წლის დამტკიცებული 

ბიუჯეტი კვარტლების მიხედვით.  
 

2018 3  

220 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2018 წლის ბალანსი (წლიური)  
 

18.01.2019 42  

 2019 წელი 

კანცელარია 
 

   

221 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 2019 წლის 05 

ივნისის დადგენილება №16.  აფხაზეთის 

მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება- 

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამმართველოს 

ლიკვიდაციის შესახებ.  
 

16.06.2019 

07.06.2019 

4  

222 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 2019 წლის 18 

ივლისის №43 განკარგულება: ,,აფხაზეთის 

მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება- 

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამმართველოს 

ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და 

გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების 

ჩამოწერის შესახებ.  

 

18.07.2019 3  

223 აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის 

სამინისტროს ბრძანებები: 

 №03/11; აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება- 

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოსათვის სარგებლობის უფლებით 

მოძრავი ქონების გადაცემის შესახებ; 

 

№03/74. აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება- 

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოსათვის სარგებლობის უფლებით 

უძრავი ქონების გადაცემის შესახებ. 

24.01.2019 

05.06.2019 

10  
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224 ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში 

აფხაზეთის ა/რ მინისტრის აპარატის 2019 წლის 

22 იანვრის №8 ბრძანება: უძრავი ქონების 

აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება -ადმინისტრაციულ-სამეურნეო  

სამმართველოსთვის სარგებლობის უფლებით 

გადაცემის შესახებ.  

 

22.01.2019 

04.02.2019 

7  

225 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები: №№1-2. 

 

04.01.2019 

28.01.2019 

7  

226 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები: №№1-3. 

 

15.01.2019 

25.01.2019 

9  

227 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები: №1; №1. 

01.03.2019 

11.03.2019 

5 საქმეში ინახება 

ტონერიანი 

კატრიჯების 

შესყიდვაზე 

გამოცხადებული 

არ შემდგარი 

ტენდერის 

ოქმები 

 

228 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები: №№1-2. 

 

18.03.2019 

19.03.2019 

5  

229 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები: №№1-3. 

 

08.04.2019 

19.04.2019 

10  

230 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები: №№1-2. 

 

01.05.2019 

07.05.2019 

5  

231 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები: №№1-3. 

 

 

07.06.2019 

21.06.2019 

11  
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232 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის 

ოქმები: №№1-3. 

 

20.06.2019 

17.07.2019 

12  

233 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბრძანებები ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ: №№01/01; 01/02; 01/04; 

01/05; 01/11; 01/12; 01/13; 01/18; 01/19; 01/21; 01/22; 

01/23; 01/24; 01/25; 01/26. 

 

18.01.2019 

31.08.2019 

132  

 № 01/01აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ სამმართველოს 

საშტატო ნუსხის და თანამდებობრივი სარგოების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

18.01.2019 1-7  

 № 01/02 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ 

საჯარო მოსამსახურეთა  ნუსხისა და თანამდებობრივი 

სარგოების დამტკიცების შესახებ. 

 

18.01.2019 8-10  

 №01/04 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა სამუშაო 

აღწერილობების დამტკიცების შესახებ. 

 

18.01.2019 11-98  

 №01/05 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ 

საჯარო მოსამსახურეთა  ნუსხისა და თანამდებობრივი 

სარგოების დამტკიცების შესახებ. 

 

01.0.2019 99-100  

 №01/11 ჯვრის ჩასაბრძანებელი ყუთის და ღვთისმშობლის 

გამოსახულებით ხატის გადაცემის შესახებ. 

 

17.06.2019 101  

 № 01/12 90 (ოთხმოცდაათი) ცალი ,,აფხაზეთის ენის 

შემსწავლელი“ DVD დისკის გადაცემის შესახებ. 

 

17.06.2019 102  

 №01/13 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ სამმართველოს 

ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით გასატარებელ 

ღონისძიებების შესახებ. 

 

19.06.2020 103-104  

 №01/18  აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ამორტიზირებული 

და გამოუსადეგარი მოძრავი ქონების ჩამოწერისა და 

განადგურების შესახებ.  

 

19.07.2020 105-111  

 №01/19  მოძრავი ქონების-სსიპ საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსათვის 

განსაკარგავად გადაცემის შესახებ. 

 

19.07.2020 112-117  

1 2 3 4 5 
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 №01/21 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს უფროსისათვის სამსახურეობრივი 

ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

 

 

06.08.2020 118  

 №01/22 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს უფროსისათვის სამსახურეობრივი 

ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

 

 

06.08.2020 119  

 №01/23 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილისათვის 

სამსახურეობრივი ავტომანქანის განპირობების შესახებ. 

 

 

06.08.2020 120  

 № 01/24 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების 

აფხაზეთის ა/რ მთავრობისათვის (მთავრობის 

აპარატისათვის) სარგებლობის უფლებით გადაცემის 

შესახებ. 

 

 

26.08.2019 121-124  

 № 01/25 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებების აფხაზეთის  ა/რ მთავრობისათვის 

(მთავრობის აპარატისათვის) გადაცემის შესახებ. 

 

 

27.08.2019 125-128  

 № 01/26 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული ძირითადი 

საშუალებების, მცირეფასიანი აქტივების, 

არასაცხოვრებელი დამხმარე შენობა-ნაგებობის და 

მატერიალური მარაგების აფხაზეთის ა/რ 

მთავრობისათვის (მთავრობის აპარატისათვის) გადაცემის 

შესახებ. 

 

31.08.2019 129-132  

234 აფხაზეთის ა/რ მთავრობისა და მასთან 

არსებულ ორგანიზაციებში ჩატარებული და 

2019 წლის 10 ივლისს დამტკიცებული  

ფინანსური აუდიტის ანგარიში №37/36.  

 

10.07.2019 

26.07.2019 

41  

235 დოკუმენტები (ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბრძანებები; სალიკვიდაციო 

კომისიის სხდომის ოქმები; სალიკვიდაციო 

ბალანსი; აქტი; მიმოწერა) აფხაზეთის 

მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება -

ადმინისტრაციულ  

-სამეურნეო სამმართველოს ლიკვიდაციასთან 

დაკავშირებით. ,,1 ტომი“ 

19.06.2019 

05.09.2019 

119  
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236 დოკუმენტები (ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბრძანებები; საინვენტარიზაციო  

კომისიის სხდომის ოქმები; მიღება-ჩაბარების  

აქტები; მინდობილობა) აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება -

ადმინისტრაციულ  

-სამეურნეო სამმართველოს ლიკვიდაციასთან 

დაკავშირებით. ,,მე-2 ტომი“ 
 

 

 

 

24.06.2019 

31.08.2019 

171  

237 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება -ადმინისტრაციულ -სამეურნეო 

სამმართველოში შემოსული ბრძანებების და 

დადგენილებების ჟურნალი 

 

 

 

18.01.2019 

26.08.2019 

23  

 კადრების განყოფილება 

 

   

238 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს  მონაცემები შრომის შესახებ: 

სტატისტიკური გამოკვლევა კითხვარი №7-2-03 

(ყოველთვიური) იანვარი. 
 

 

 

 

2019 2  

 ბუღალტერია 

 

   

239 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2019 წლის დამტკიცებული 

ბიუჯეტი კვარტლების მიხედვით.  
 

 

 

 

08.01.2019 4  

240 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება- ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს 2019 წლის 6 თვის ბიუჯეტის 

ხარჯთანუსხის შესრულების ანგარიში - 

ბალანსი  
 

 

 

10.07.2019 

23.07.2019 

30  

 

 

სულ ანაწერში №1 შეტანილია 2008-2019 წლების 240 (ორასორმოცი) მუდმივად შესანახი საქმე   
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№№1-დან 240-ის ჩათვლით.  
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