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სსიპ-სოხუმის კ. გამსახურდიას  

სახელობის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის    2008-2014 წლების მუდმივად  შესანახი 
დოკუმენტების   ანაწერი №1 

         

საქმის 

NN 

საქმეთა სათაურების  

დასახელება 

 

კიდური 

თარიღები 

ფურცლების 

რაოდენობა 

 

შენიშვნა 

1 2 3 4 5 

 2008 წელი 

კანცელარია 

 

 

 

  

1 აფხაზეთის ავტონიმიური რესპუბლიკის  

ეკონომიკის სამინისტროს ბრძანება N01/136  

აფხაზეთის ა.რ. ეკონომიკის სამინისტროს,  

სსიპ-,,სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის  

სახელმწიფო  თეატრი’’-ს ,,აფხაზეთის ა.რ.   

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს, აფხაზეთის ა.რ. 

განათლებისა და კულტურის სამინისტროს, 

აფხაზეთის ა.რ. მთავრობის და აფხაზეთის 

ა.რ. ფინანსთა  სამინისტროს ბალანსზე 

რიცხული ძირითადი  საშუალებების  

ბალანსიდან ჩამოწერის შესახებ 

 

 

 

22.12.2008 

 

14  

2 ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის შესახებ 

NN01-02; 04-07; 09; 12-13; 15-23 

 

 

 

03.01.2008 

29.12.2008 

 

24   

3 აფხაზეთის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 

 ოქმი N1 

 

 

22.09.2008 

 

2  

4 აფხაზეთის კ.გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 

ღონისძიებათა გეგმა 

 

2008 3  

 



2 
 

1 2 3 4 5 

5 დოკუმენტები (აფხაზეთის ა.რ. 

კონტროლის პალატის თავმჯდომარის 

ბრძანება, პროგრამა, აქტი, წარდგინება 

მიმოწერა) სსიპ ,,კ. გამსახურდიას 

სახელობის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის’’ მიერ 01.07.2006 წლის -01.07.2008 

წლის პერიოდში ბიუჯეტის სახსრებისა და 

სახელმწიფო ქონების განკარგვა 

გამოყენების კანონიერების’’ თემატური 

შემოწმების ჩატარების შესახებ და 2008 

წლის 01 ივლისიდან -2011 წლის 01 

იანვრამდე ფინანსური შესაბამისობის 

აუდიტის ჩატარების შესახებ 

 

08.09.2008 

22.10.2008 

 

 

15.09.2011 

12.10.2011 

46  

6 ინფორმაცია, მიმოწერა 2009-2012;  

2010-2013; 2013-2016; წლების 

საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმისა და 

პრიორიტეტების საშუალოვადიანი 

ბიუჯეტის შესახებ თანდართული 

ფორმების მიხედვით 

 

29.05.2008; 

 

01.05.2009; 

 

31.05.2012 

20.08.2014 

 

 

39  

7 ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 

მიმოწერა რესპუბლიკური ბიუჯეტით 

გათვალისწინებულ ანგარიშებში 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე  

 

 

11.06.2008 

26.10.2012 

 

23.04.2014 

08.08.2014 

 

50  

 ბუღალტერია 

 

   

8 ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული თეატრის   

2008 წლის საშტატო განრიგი 

 

2008 5  

9 ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის  

 სახელმწიფო დრამატული თეატრის  

2008 წლის  დამტკიცებული  

ხარჯთანუსხა თვეების 

 მიხედვით 

 

23.01.2008 2  
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10 ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული თეატრის  

2008 წლის ბალანსი (წლიური) 

 

 

20.01.2009 14  

 2009  წელი 

კანცელარია 

 

   

11 ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული თეატრის  

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის 

შესახებ NN01-04;  6-7;  9-15 

 

06.01.2009 

30.12.2009 

 

19  

 ბუღალტერია 

 

   

12 ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 2009 

წლის საშტატო განრიგი   

 

 

2009 2  

13 ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის  2009 

წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი და 2010 

წლის ბიუჯეტის პროექტი 

 

 

2009 3  

14 კ. გამსახურდიას ნოველების ,,ეწერში 

მდგარი თხმელა’-ს; ჰ. ბრიჰხაუზის 

,,ქვანახშირის ფასი“; ე.ლაბაშის  

,,მიზანტროპი’’-ს დადგმის 

ხარჯთანუსხები 

 

 

21.01.2009 6  

15 ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 2009 

წლის ბალანსი (წლიური) 

 

 

 

01.01.2010 11  
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 2010 წელი 

კანცელარია 

 

   

16 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ეკონომიკის მინისტრის ბრძანება N01/64 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე 

რიცხული ავტომანქანა  

,,FORD-MONDEO’’-ს სარგებლობაში 

გადაცემის შესახებ 

 

 

29.09.2010 4  

17 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება N110/ძ აფხაზეთის 

ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 

თავისუფლად გადაადგილების 

შეზღუდვის უზრუნველყოფის 

ღონისძიებათა შესახებ 

 

 

21.05.2010 2  

18 ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის 

შესახებ. NN01-04; 07; 12; 16-17; 20-22; 41; 

55; 60; 64; 78; 79  

 

 

04.01.2010 

19.11.2010 

26 საქმეში ინახება 

საშტატო განრიგი  

19 ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 

სრული ანგარიში 2009 წლის 01 

იანვრიდან 2010 წლის 01 ივლისამდე 

 

 

07.07.2010 11  

20 თეატრის მუშაობის სტატისტიკური 

მონაცემები 2010 წლის  

ფ.  N7-3-4 (წლიური) 

 

 

14.04. 2011 1  
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21 ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას  

სახელობის სახელმწიფო  დრამატული 

თეატრის მიმოწერა (საქართველოს 

პრემიერ-მინისტრთან; აფხაზეთის 

მთავრობის თავმჯდომარესთან; 

საქართველოს და აფხაზეთის 

სამინისტროებთან; დაწესებულებთან; 

საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან) 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ 

 

 

17.11.2010 

25.07.2014 

31  

22 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლების და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება N17/კ 29.01.2010წ. ,,სოხუმის 

კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწოფო დრამატული თეატრის“ 

მმართველის დიმიტრი ჯაიანის 

დაკავებული თანამდებობიდან 

გათავისუფლების შესახებ  

 

 

29.01.2010 

 

4  

 კადრების განყოფილება 

 

   

23 სტატისტიკური მონაცემები შრომის 

შესახებ  ფ. N7-2-01 (წლიური) 

 

 

2010 2  

 ბუღალტერია 

 

   

24 ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის  

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 2010 

წლის საშტატო განრიგი 

 

18.05.2010 

19.11.2010 

6  

25 სპექტაკლ ,,კომანის გულწითელა თეთრი 

მტრედი“-ს წინასწარი ხარჯთაღრიცხვა 

(პროექტი) 

 

04.10.2010 3  

26 ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 2010 

წლის ბალანსი (წლიური) 

 

20.01.2011 12  
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 2011 წელი 

კანცელარია 

 

   

27 აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის 

2011 წლის 16 სექტემბრის ბრძანება N512 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან სსიპ ,,ქ. 

სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრისა“ და 

აფხაზეთის მთავრობის 

წარმომადგენლობისათვის სამეგრელო-

ზემო სვანეთის რეგიონში თანხის 

გამოყოფის შესახებ (დანართით) 

 

16.09.2011 5  

28 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება N257/ძ  აფხაზეთის ა.რ. 

განათლებისა და კულტურის 

სამინისტროს ქონების სსიპ ,,კონსტანტინე 

გამსახურდიას სახელობის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრზე“ სამსახურეობრივი 

საჭიროებისთვის გადაცემის შესახებ  

 

20.12.2011 1  

29 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ეკონომიკის მინისტრის ბრძანებები: 

1. N01/116 მოძრავი ქონების -ავტომანქანა 

,,ოპელ-ვექტრა’’-ს სსიპ ,,სოხუმის 

კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი“ -

სათვის გადაცემის შესახებ 

  

2. N01/125 მამუკა გოგიასათვის- 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ეკონომიკის სამინისტროს 

წარმომადგენლის უფლებამოსილების 

მინიჭების შესახებ  

 

15.09.2011 

13.10.2011 

7  

30 ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის 

შესახებ NN92; 96-97; 113; 124-125; 

128; 130; 132-133  

11.02.2011 

14.11.2011 

14  

 



7 
 

1 2 3 4 5 

31 სტატისტიკური მონაცემები თეატრის 

მუშაობის შესახებ ფ. N 7-3-4 (წლიური) 

 

 

2011 3  

 კადრების განყოფილება 

 

   

32 

 

ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 2011 

წლის სტატისტიკური მონაცემები შრომის 

შესახებ ფ.N7-2-01(წლიური) 

 

 

2011 3  

 ბუღალტერია 

 

   

33 ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწოფო დრამატული თეატრის 2011 

წლის საშტატო განრიგი 

 

 

31.05.2011 3  

34 ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 2011 

წლის  კვარტალური ხარჯთაღრიცხვა 

დამტკიცებული ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით 

 

 

05.01.2011 6  

35 სპექტაკლ ,,ჰომორალესი“-ს; 

თეატრალიზებული წარმოდგენის 

,,18 თაობის გზავნილი“-ს-პროექტები და 

ხარჯთანუსხები; სპექტაკლ 

,,გუშინდელნი“-ს და თატრალიზებულ 

ღონისძიების ,,ჩვენ ერთი გული გვაქვს“ 

ხარჯაღრიცხვა  

 

 

15.09.2011 

19.12.2011 

 

24  

36 ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 2011 

წლის ბალანსი (წლიური) 

 

 

20.01.2012 17  

 

 



8 
 

1 2 3 4 5 

 2012 წელი 

კანცელარია 

 

   

37 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება N302/ძ საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის-სოხუმის  

კ. გამსახურდიას სახელობის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრის დებულების 

დამტკიცების შესახებ 

 

 

12.11.2012 8  

38 ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 

ბრძნებები ძირითადი საქმიანობის შესახებ: 

NN01; 07; 36; 46; 48 

 

04.01.2012 

21.11.2012 

 

10  

39 ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 

საქმიანობის შესახებ სრული ანგარიში 2012 

წლის 01იანვრიდან-2012 წლის 31 

დეკემბრამდე 

 

 

22.01.2013 7  

40 სტატისტიკური მონაცემები თეატრის 

მუშაობის შესახებ 2012 წლის  

ფ.7-3-4 (წლიური) 

 

 

26.04.2013 2  

 ბუღალტერია 

 

   

41 ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 2012 

წლის საშტატო განრიგი 

 

 

2012 2  

42 ქ .სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 2012 

წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 

კვარტლების მიხედვით 

 

04.01.2012 5  
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1 2 3 4 5 

43 ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 2012 

წლის ბალანსი (წლიური) 

 

 

21.01.2013 18  

 2013 წელი 

კანცელარია 

 

   

44 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანებები N 261/ძ სსიპ-სოხუმის 

 კ. გამსახურდიას სახელობის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრის რეორგანიზაციისა 

და შტატების ოპტიმიზაციის შსახებ.   

 N262/ძ სსიპ-სოხუმის კ. გამსახურდიას  

სახელობის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის რეოგანიზაციისა და შტატების 

ოპტიმიზაციასთან დაკავშირებით 

თანამშრომელთა მოსალოდნელი 

გათავისუფლების მიზნით გაფრთხილების 

შესახებ 

  

 

11.11.2013 2  

45 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ეკონომიკის  მინისტრის ბრძანება №01/34 

აფხაზეთის ა.რ. ეკონომიკის სამინისტროსა 

და სსიპ ,,სოხუმის კ. გამსახურდიას 

სახელობის სახელმწიფო დრამატულ 

თეატრს’’ შორის 2007 წლის 22 თებერვალს 

გაფორმებული თხოვების ხელშეკრულების 

შეწყვეტისა და ხელშეკრულებაში 

აღნიშნული მოძრავი ქონების 

სარგებლობის უფლებით გადაცემულად 

ჩათვლის შესახებ   

 

 

20.02.2013 2  

46 სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის შესახებ 

NN02; 04-06; 16; 24; 30; 38; 42; 59-62 

 

 

03.01.2013 

03.12.2013 

 

18 საქმეში ინახება 

საშტატო განრიგი 

 



10 
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47 სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 

საქმიანობის შესახებ ანგარიში 2013 წლის 

01 იანვრიდან -2013 წლის 31 დეკემბრამდე 

 

 

10.01.2014 6  

48 სტატისტიკური მონაცემები თეატრის 

მუშაობის შესახებ 2013 წლის 

 ფ. N7-3-4 (წლიური) 

 

 

02.04.2014 2  

 კადრების განყოფილება 

 

   

49 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება №176/ძ მერაბ ბრეკაშვილის-სსიპ 

სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 

სამხატვრო ხელმძღვანელის 

თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ 

 

 

23.08.2013 1  

 ბუღალტერია 

 

   

50 ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 

საშტატო განრიგი 

 

 

03.01.2013 

19.12.2013 

 

 

10  

51 ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 2013 

წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 

 

2013 1  

52 სპექტაკლ ,,ტოიბელე და მისი დემონი’’-ს 

დადგმის პროექტი და ხარჯთანუსხა  

 

 

30.09.2013 10  

53 ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 2013 

წლის ბალანსი (წლიური) 

 

20.01.2014 57  
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 2014 წელი 

კანცელარია 

 

   

54 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის      

მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანება N534 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო 

ფონდიდან სსიპ სოხუმის კ. გამსახურდიას 

სახელობის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ                          

 

 

20.10.2014 3  

55 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება: N168/ძ სსიპ-,,სოხუმის 

კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრი“-ს 

აუდიტორული შემოწმების შედეგად 

გაცემული რეკომენდაციების შესრულების 

მონიტორინგის შესახებ 

 

14.07.2014 2  

56 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 

ბრძანება N 03/57 ზურაბ ზარანდიას 

,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 

წარმომადგენლის უფლებამოსილების 

მინიჭების შესახებ 

 

19.03.2014 4  

57 სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის შესახებ 

NN02-03; 09-10; 13; 16; 22; 24-25; 33-37; 47; 

51; 55 

 

 

20.01.2014 

13.11.2014 

46 საქმეში ინახება 

საშტატო განრიგი 

58 სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

დრამატული თეატრის ერთწლიანი 

სამოქმედო გეგმა 01.01.-2014- დან -01.01.-

2015 წლამდე 

 

 

03.01.2014 5  
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59 

 

სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 2014-

2015 წლების პერიოდში პრიორიტეტების 

ფარგლებში განხორციელებული და 

განსახორციელებელი ღონისძიებების 

მოკლე ანგარიში 

 

 

30.12.2014 8  

 ბუღალტერია 

 

   

60 სოხუმის კ.გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 2014 

წლის საშტატო განრიგი 

 

 

20.01.2014 

04.11.2014 

13  

61 სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 2014 

წლის ხარჯთაღრიცხვის პროექტი 

 

 

09.01.2014 3  

62 სპექტაკლ ,,ნავიგატორის“ და ,,ჭკუისა 

მჭირს“ ხარჯთაღრიცხვა 

 

 

10.03.2014 6  

63 სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 2014 

წლის I-III  კვარტლის ბალანსი 

 

10.04.2014 

06.10.2014 

61  

   

    სულ ანაწერში №1  შეტანილია  2008-2014  წლების   63 (სამოცდასამი)  მუდმივად 

შესანახი საქმე  №№1-დან   63-ის ჩათვლით. 
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P.s. იხილეთ ანაწერი №1 ის დამატებითი ანაწერი, რომელსაც დაემატა  1999-2008 წლების  

20 (ოცი) საქმე. 

 

საქმის 

NN 

საქმეთა სათაურების  

დასახელება 

 

კიდური 

თარიღები 

ფურცლების 

რაოდენობა 

 

შენიშვნა 

1 2 3 4 5 

 1999 წელი 

კანცელარია 

   

1 სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის 

შესახებ NN16 

11.11.1999 1  

 ბუღალტერია    

2  

სპექტაკლების: ა. სუმბათაშვილის პიესა 

,,ღალატი“-ს ; უ. შექსპირის 

,,კორიოლანოს“ის;  დ. ზურაბაშვილის 

,,მოგზაურობა სიზმარეთში“-ის; 

დიდოსტატის მარჯვენა“,,ნოეს კიდობანი-

ს“; სრბოლა-ს “; ,,ვიწრო ბილიკი 

ჩრდილოეთისაკენ-ის”; ,,ფსკერზე“; 

,,ლეგენდა ორლეანელ ქალწულზე“;  ,,ვინა 

სთქვა, რომ ფასკუნჯი არსებობს?“ 

სადადგმო ხარჯების ხარჯთაღრიცხვა 

 

 

25.12.1999 

25.12.2002 

30  

 2001 წელი 

კანცელარია 

 

   

3 საქართველოს პრეზიდენტის 

განკარგულება N706 კ. გამსახურდიას 

სახელობის დრამატული თეატრისათვის 

თანხის გამოყოფის შესახებ  

 

 

11.07.2001 1  

4 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 

დადგენილება -აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის კულტურის სფეროს 

მუშაკთა წახალისების შესახებ 

 

18.01.2001 1  
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1 2 3 4 5 

5 ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 

მოკლე ისტორია 
 

2001          2  

 2005 წელი 

კანცელარია 

 

   

6 ც სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 

საჯარო საამართლის იურიდიულ პირად 

ჩამოყალიბების შესახებ 

 

 

01.07.2005 1  

7 აფხაზეთის მთავრობის სხდომის N13 ოქმი 

(ამონაწერი) 2005 წ. 22 ივლისი 

 

 

15.08.2005 5  

8 სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო  დრამატული თეატრის 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის 

შესახებ NN02ა; 14;  17; 19-20; 23. 

 

05.01.2005 

28.12.2005 

6  

 ბუღალტერია 

 

   

9 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება N 170 სსიპ-სოხუმის კ. 

გამსახურდიას სახელობის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრის მიერ საშტატო 

განრიგის დამტკიცებაზე თანხმობის 

შესახებ 

 

 

18.11.2005 3  

10 სპექტაკლ გ. ოდიშარიას ,,თეთრი  

ლაბადა“-ს მოთხრობების მიხედვით 

სადადგმო ხარჯთა ნუსხა 

 

05.04.2005 2  

 

 

 

 



15 
 

1 2 3 4 5 

 2006 წელი 

კანცელარია 

 
 

   

11 აფხაზეთის მთავრობის განკარგულება N19 

მ.ჩუბინიძის დამკრძალავი სამთავრობო 

კომისიის შექმნის და აფხაზეთის 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის შესახებ  
 
 

23.03.2006 3  

12 
 

სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის 

შესახებ NN01-ა; 06-07; 10-12; 17-19; 22; 25; 

 

 

04.01.2006 

15.12.2006 

12 საქმეში ინახება 

საშტატო 

განრიგი 

     13 ინფორმაცია სოხუმის კ. გამსახურდიას 

სახელობის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის 2005-2006 წ.წ. სამოქმედო 

პროგრამის შესახებ  

 

 

27.02.2006        3  

               კადრების განყოფილება 

 

   

14 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება N350/დ-დიმიტრი ჯაიანის-

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-

სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდიას 

სახელობის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის მმართველის მოვალეობის 

შემსრულებლად დანიშვნის შესახებ 

 

14.09.2006 1  

                        ბუღალტერია 

 

   

15 სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 2006 

წლის ბალანსი (წლიური) 

 

29.01.2007          8  

 

 

 



16 
 

1 2 3 4 5 

 2007 წელი 

კანცელარია 
 

   

16 საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების მინისტრის ბრძანება  

N1-1/2096 საქართველოს სახელმწიფო 

ქონების მართვის სამინისტროსა და 

სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატულ თეატრს შორის 

2003 წლის 29 იანვარს გაფორმებული 

უსასყიდლო უზუფრუქტის 

ხელშეკრულების გაუქმების შესახებ 

 

 

28.12.2008 1  

17 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ეკონომიკის სამინისტროს ბრძანებები: 

N01/37 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის კუთვნილი ქონების, 

ნარჩენი საბალანსო ღირებულების 57971,4 

ლარი, სსიპ ,,სოხუმის კ. გამსახურდიას  

სახელობის სახელმწიფო დრამატულ 

თეატრზე“ თხოვების ფორმებით 

გადაცემის შესახებ.  

N01/132 აფხაზეთის მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება 

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბალანსზე რიცხული 

ავტომანქანა ,,RENAULT MEGANE RN 1,6”-

ის სსიპ ,,სოხუმის კ. გამსახურდიას 

სახელობის სახელმწიფო დრამატულ 

თეატრზე გადაცემის თაობაზე“ 

 

 

21.02.2007 

30.07.2007 

        37  

18 სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის 

შესახებ: NN01-ა; 04; 07; 10-11; 13; 16 19 

 

 

03.01.2007 

17.12.2007 

9  

 

 

 

 



17 
 

 

 

1 2 3 4 5 

 ბუღალტერია 

 

   

19 სპექტაკლების ჰ. ბრიჰხაუსის  ,,დღე ისე 

სწრაფად გაირბენს...“; ლადო ასათიანის 

დაბადებიდან 90-წლისთავისადმი 

მიძღვნილი ,,ირმის უკანასკნელი 

ბღავილი“-ს სადადგმო ხარჯთანუსხა 

 

 

18.07.2007         9  

20 სოხუმის კ. გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის 2007 

წლის ბალანსი (წლიური) 

 

 

15.01.2008          8  

 

სულ: 83 (ოთხმოცდასამი)  მუდმივად შესანახი საქმე. 
 

ანაწერის შემდგენელი  

 

არქივის სამმართველოს  

აფხაზეთის საარქივო ფონდის დოკუმენტების  

შენახვა-დაცვის, გამოყენების ეროვნული საარქივო ფონდის  

ფორმირებისა და საქმისწარმოების, დაწესებულებების  

დოკუმენტების სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავების 

განყოფილების მესამე რანგის მეორე  

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი                                                                                       ი. ცომაია 

  

26.02.2018წ.                                                                                                          

                                                                                                                                  დამტკიცებულია 

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის  

დეპარტამენტის საქვეუწყებო დაწესებულება 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

 არქივის სამმართველოს საექსპერტო-  

შემმოწმებელ კომისიასთან  

                                                                                                       ,, 28 “   02.  2018 წ. ოქმი №3 

 



 1 

afxazeTis a. r.  iusticiis departamentis 
 

arqivis ganyofileba 
 
 
 

 
fondi #41 

 
anaweri #1 

 
 
 

ssip q. soxumis k. gamsaxurdias saxelobis 
saxelmwifo dramatuli Teatri  

 
 

   ( q. soxumis saxelmwifo dramatuli Teatri 05.03.1928 _ 1982;  
 

     q. soxumis k. gamsaxurdias saxelobis saxelmwifo dramatuli  
     Teatri 1982 _18.11.2005; 
 
     ssip q. soxumis k. gamsaxurdias saxelobis saxelmwifo dramatuli   

     Teatri 18.11.2005 _ ) 
             

 
 

                  
 
 
 

1993_2008 wlebi 
 

                  mudmivad Sesanaxi



 2 

ssip _ q. soxumis k. gamsaxurdias  
sax. saxelmwifo dramatuli  Teatris  
mudmivad Sesanax saqmeTa  
anaweri #1   
1993_2008 w.w.  
 
saqmis 

## saqmeTa saTaurebis dasaxeleba 
kiduri 

TariRebi 
furcl. 
r-ba 

SeniSvna 

1 2 3 4 5 
 
 

 

1993 weli  
 

   

  

kancelaria 
 

   

 
1 

 
q. soxumis k. gamsaxurdias saxelobis 
saxelmwifo dramatuli Teatris 
brZanebebi ZiriTadi saqmianobis 
Sesaxeb. 
 

 
14.11.1993 

04.10.2007 

 
94 

 

 
2 

 
mimowera  saqarTvelos prezidentTan, 
b-n eduard SevardnaZesTan, mTavrobis 
aparatTan, aWaris a.r. uzenaesi sabWos 
TavmjdomaresTan, b-n aslan 
abaSiZesTan, Teatris saqmianobis 
ZiriTadi sakiTxebis, devnilobiT 
gamowveuli problemebis daZlevis, 
materialur-teqnikuri uzrunvelyofisa 
da dafinansebis Sesaxeb.  
 

 
14.12.1993 

23.05.1997 
 
 

 
21.06.2000 

25.06.2001 

 
28 

 
aklia 
1998,1999, 
wlebis 
mimowera  

 
 
 
 
 
 

 
3 

 
mimowera  saqarTvelos Teatris 
moRvaweTa kavSirTan, S. rusTavelis 
sax. akademiur TeatrTan, axmetelis 
TeatrTan da SemoqmedebiT kavSir _ 
,,saqarTvelos Teatralur sazoga-
doeba”_Tan, administraciul_saorga-
nizacio saqmianobis, materialur -
teqnikuri uzrunvelyofis da sxva 
sakiTxebis mogvarebis Sesaxeb. 

 
13.12.1993 

15.12.1995 
 

12.09.1997 
 

17.09.1999 

20.10.2000 
 

16.05.2002 
 

06.05.2004 

24.09.2004 

 

 
17 

 
aklia 
1996,1998,2001, 
2003 wlebis 
mimowera  



 3 

 

1 2 3 4 5 
 
 

 
1994 weli 

 

   

  

kancelaria 
 

   

 
4 

 
mimowera saqarTvelos respublikis vice-
premierTan, kontrolisa da savaWro-
samrewvelo palatasTan, saministroeb-
Tan, departamentebTan, adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organoebTan, komerci-
ul bankebTan, sxvadasxva kompaniebTan, 
koncernebTan, korporaciebTan, firmeb-
Tan, humanitaruli daxmarebis orga-
nizaciebTan, devnili Teatris Tana-
mSromlebisaTvis, humanitaruli da 
materialuri daxmarebis gawevis, 
Teatraluri saqmianobis yvela saxeobis 
dafinansebis moTxovnis, sacxovrebeli 
farTobis micemis, transportuli 
momsaxurebisa da sxvaTa Sesaxeb.   
 

 
11.01.1994 

17.12.1997 

 
81 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5 

 
mimowera afxazeTis a.r. uzenaesi sabWosa 
da ministrTa sabWosTan, mTavrobis 
TavmjdomaresTan, saministroebTan, adgi-
lobrivi TviTmarTvelobis organoebTan, 
institutebTan, teleradiokompaniasTan, 
samxedro komisariatTan da sxva 
struqturebTan Teatraluri saqmianobis 
ZiriTadi mimarTulebebis Sesaxeb: 
TanamSromelTa dajildoebis, sapatio 
wodebebis miniWebis, humanitaruli da 
materialuri daxmarebis gawevis, 
administraciul-saorganizacio da 
safinanso-sameurneo saqmianobis Sesaxeb.  
 

 
 

21.03.1994 

10.11.2004 
 
 
14.11.2005 

 
 

106 

 

  

1995 weli 
 

 
 

  

  

kancelaria 
   

 
6 

 
mimowera  saqarTvelos da afxazeTis a.r. 
kulturis saministroebTan Teatris 
saqmianobis ZiriTadi sakiTxebis Sesaxeb.  
 

 
07.03.1995 

03.07.2001 
 

18.02.2003 

09.11.2004 

 
37 

 
aklia  2002 
wlis 
mimowera  



 4 

 

1 2 3 4 5 
  

1996 weli 
   

  

kancelaria 
 

   

 
7 
 

 
konstantine gamsaxurdias saxelobis 
soxumis saxelmwifo dramatuli Teatris 
wesdeba. 
 

 
24.01.1996 

 
5 

 

  
 
 

1997 weli 
 
 

   

 
 
 

 

1998 weli 
 

   

  

kancelaria 
 

   

 
8 

 
q. soxumis k. gamsaxurdias saxelobis 
saxelmwifo dramatuli Teatris 
registraciis mowmoba _ statistikur 
registrSi saidentifikacio kodis 
miniWebis Sesaxeb.  
 

 
24.04.1998 

 
1 

 
inaxeba 
asli  

 
9 

 
mimowera  saqarTvelos saministroebTan, 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis orga-
noebTan, teleradio korporaciasTan, 
institutebTan, saqarTvelos kaTolikos-
patriarqTan uwmindessa da unetaress 
ilia meoresTan, saqarTvelos elCebTan, 
gazeT ,,saqarTvelos respublika” 
redaqciasTan, Sps ,,magTi” da ,,jeosel” – 
Tan, ,,cekavSirTan”, materialuri 
daxmarebis gawevis, teqnikuri aRWurvi-
lobiT uzrunvelyofis, TeatrisaTvis 
gamoyofili darbazis sarekonstruqcio - 
samSeneblo samuSaoebis Catarebisa da 
Teatraluri saqmianobis yvela saxeobis 
dafinansebis moTxovnaTa Sesaxeb.   
 

 
22.01.1998 

17.11.2004 

 
87 

 



 5 

 

1 2 3 4 5 
  

buRalteria 
 

   

 
10 

 
q. soxumis k. gamsaxurdias saxelobis 
saxelmwifo dramatuli  Teatris 1998 
wlis  saStato  ganrigi.  
 

 
1998 

 
2 

 

   

1999 weli  
 

   

  

buRalteria  
 

   

 
11 

 
q. soxumis k. gamsaxurdias saxelobis 
saxelmwifo dramatuli Teatris 1999 
wlis saStato ganrigi.  
 

 
1999 

 
2 

 

  
2000 weli  

 

   

  

2001 weli 
 

   

  

buRalteria  
 

   

 
12 

 
q. soxumis k. gamsaxurdias saxelobis 
saxelmwifo dramatuli Teatris 2001 
wlis xarjTanusxis Sesrulebis 
angariSi (II da III kvartali).  
 

 
2001 

 
2 

 

  
2002 weli  

 

   

  
kadrebis ganyofileba 

 

   

 
13 
 

 
statistikuri monacemebi Sromis 
Sesaxeb f.#10_01_02 (I kvartali). 
 

 
2002 

 
2 

 



 6 

 

1 2 3 4 5 
 buRalteria    

 
14 

 
q. soxumis k. gamsaxurdias saxelobis 
saxelmwifo dramatuli Teatris 2002 
wlis xarjTanusxis Sesrulebis 
angariSi.  
 

 
2002 

 
4 

 
Seswore-
buli 
varianti  

  

2003 weli  
 

   

  
kancelaria 

 

   

 
15 
 

 
statistikuri monacemebi Teatris 
muSaobis Sesaxeb f.#11_02_02 (wliuri). 
 

 
2003 

 
1 

 
daumtki- 
cebeli 
egz. 

  
kadrebis ganyofileba 

 

   

 
16 
 

 
statistikuri monacemebi Sromis Sesa-
xeb f.#10_02_02 (III kvartali). 
 

 
2003 

 
3 

 
daumtki- 
cebeli 
egz. 

  
buRalteria  

 

   

 
17 
 

 
q. soxumis k. gamsaxurdias saxelobis 
saxelmwifo dramatuli  Teatris 2003 
wlis  saStato  ganrigi. 
 

 
2003 

 
4 

 
 

 
18 

 
q. soxumis k. gamsaxurdias saxelobis 
saxelmwifo dramatuli Teatris 2003 
wlis xarjTanusxis Sesrulebis 
angariSi.  
 

 
2003 

 
3 

 
daumtki- 
cebeli 
egz. 

  

2004 weli 
 

   

 kancelaria 
 

   

 
19 
 

 
statistikuri monacemebi Teatris 
muSaobis Sesaxeb f.#11_02_02 (wliuri). 
 

 
2004 

 
1 

 



 7 

 

1 2 3 4 5 
 kadrebis ganyofileba 

 

   

 
20 
 

 
statistikuri monacemebi Sromis Sesa-
xeb f.##4, 10_01_01, 10_01_02 
(wliuri da kvartaluri). 
 

 
2004 

 
9 

 

  
buRalteria  

 

   

 
21 
 

 
q. soxumis k. gamsaxurdias saxelobis 
saxelmwifo dramatuli  Teatris 2004 
wlis  saStato  ganrigi da 
xarjTanusxis proeqti. 
 

 
2004 

 
4 

 
inaxeba 
asli 

 
22 

 
q. soxumis k. gamsaxurdias saxelobis 
saxelmwifo dramatuli Teatris 2004 
wlis xarjTanusxis Sesrulebis 
angariSi.  
 

 
2004 

 
12 

 
inaxeba or 
variantad 

  

2005 weli  
 

   

  
kancelaria 

 

   

 
23 
 

 
afxazeTis mTavrobis 2005 wlis 6 
dekembris gankarguleba #77 afxazeTis 
mTavrobis sarezervo fondidan ssip q. 
soxumis konstantine gamsaxurdias 
saxelobis saxelmwifo dramatuli 
TeatrisaTvis Tanxis gamoyofis Sesaxeb. 
 

 
06.12.2005 

 
1 

 

inaxeba 
asli 

 
24 

 
statistikuri  monacemebi Teatris 
muSaobis Sesaxeb f.#11_02_02 (wliuri).  
 

 
2005 

 
1 

 

  

Kkadrebis ganyofileba 
 

   

 
25 

 
statistikuri monacemebi Sromis 
Sesaxeb f.#4 (I kvartali); 
f.# 10_01_01 (wliuri) da f.#10_01_02 (I 
Dda III kvartali).  

 
2005 

 
5 

 



 8 

 

1 2 3 4 5 

 
 

buRalteria  
 

   

26 

 
q. soxumis k. gamsaxurdias saxelobis 
saxelmwifo dramatuli  Teatris 2005 
wlis  saStato  ganrigi da 
xarjTanusxa. 
 

2005 10  

27 

 
q. soxumis k. gamsaxurdias saxelobis 
saxelmwifo dramatuli Teatris 2005 
wlis xarjTanusxis Sesrulebis 
angariSi.  
 

2005 13  

 
28 
 

 
g. odiSarias “...zRva, romelic Soria”_s 
proeqtisa da lado asaTianis “irmis 
ukanaskneli bRavili”_s dadgmis 
xarjTanusxebi. 
 

26.09.2005  
18.07.2007 

9  

  
2006 weli 

 

   

  

kancelaria 
 

   

 
29 

 
statistikuri  monacemebi Teatris 
muSaobis Sesaxeb f. # 11-02-02 (wliuri).  
 

 
2006 

 
1 

 

  

Kkadrebis ganyofileba 
 

   

 
30 

 
statistikuri  monacemebi Sromis 
Sesaxeb. f. # 10_01_01 (wliuri) da 
f.#10_01_02 (I _ IV kvartali).  
 

 
2006 

 
6 

 

  

buRalteria  
 

   

 
31 
 

 
q. soxumis k. gamsaxurdias saxelobis 
saxelmwifo dramatuli  Teatris 2006 
wlis  saStato  ganrigi da xarjTa-
nusxis proeqti. 

 
2006 

 
3 

 



 9 

 

1 2 3 4 5 

 
32 

 
q. soxumis k. gamsaxurdias saxelobis 
saxelmwifo dramatuli Teatris 2006 
wlis  biujeti da xarjTanusxis 6 Tvis 
Sesrulebis angariSi.  
 

 
01.07.2006, 

 
10.10.2006 

12.2006 

 
9 

biujetis monaceme-
bi warmodgenilia 
finansTa saminist-
ros, ganaTlebisa 
da kulturis sami-
nistros mimoweri-
dan. saStato gan-
rigi ix.saqme#1_Si. 

  

2007 weli 
 

   

  

kancelaria 
 

   

 
33 

 
afxazeTis a.r. ganaTlebisa da 
kulturis ministris 2007 wlis 6 
martis brZaneba # 64 q. soxumis        
k. gamsaxurdias saxelobis saxelmwifo 
dramatuli Teatris 2007 wlis saStato 
da saxelfaso ganakveTis damtkicebis 
Sesaxeb.  
 

 
06.03.2007 

 
2 

 
inaxeba  asli  

 
34 

 
mimowera  afxazeTis a/r sagadasaxado 
departamentTan soxumis k. gamsaxurdias 
saxelobis saxelmwifo dramatuli 
Teatris, rogorc sajaro samarTlis 
iuridiuli piris gadasaxadis 
gadamxdelis mowmobis registrirebis 
Sesaxeb.  
 

 
20.02.2007 

 
1 

 

  

kadrebis ganyofileba 
 

   

 
 
35 

 
 
statistikuri  monacemebi Sromis 
Sesaxeb. f # 10_01_01 (wliuri) da 
f.#10_01_02 (I_IVkvartali). 
 

 
 

2007 

 
 

6 
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1 2 3 4 5 
  

buRalteria 
 

   

 
36 

 
q. soxumis k. gamsaxurdias saxelobis 
saxelmwifo dramatuli Teatris 2007 
wlis saStato ganrigi, xarjTanusxis 
proeqti da biujeti kvartaluri 
gadanawilebiT. 
 

 
2007 

 
9 

 
biujetis monaceme-
bi warmodgenilia 
ganaTlebisa da  
kulturis saminis-
tros mimoweridan.  
  

 
37 
 

 
q. soxumis k. gamsaxurdias saxelobis 
saxelmwifo dramatuli Teatris 2007 
wlis 9 Tvis  xarjTanusxis Sesru-
lebis angariSi.  
 

 
09.2007 

 
8 

 

  

2008 weli 
 

  
 

  

buRalteria 
 

  

 

 
38 
 

 
q. soxumis k. gamsaxurdias saxelobis 
saxelmwifo dramatuli Teatris 
saStato ganrigi da xarjTanusxis 
proeqti. 
 

 
2008 

 
3 

 

       
   
 

sul anawerSi Sesulia  1993_2008 wlebis 38 (ocdaTvrameti)  mudmivad 

Sesanaxi saqme.  
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