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აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 

სსიპ კინოცენტრ ,,აფხაზეთი“ 
 

2005; 2010-2015 წლების მუდმივად შესანახ 

დოკუმენტების   ანაწერი №1 

                                            

საქმის 

№№ 

საქმეთა სათაურების 

დასახელება 

კიდური 

თარიღები 

ფურცლების 

რაოდენობა 
შენიშვნა 

1 2 3 4 5 

 

 

 

2005 წელი 

კანცელარია 

   

1 აფხაზეთის მთავრობის დადგენილება №37 

2005 წლის 11 ივლისი  

საჯარო სამართლის იურიდიულ პირის -

კინოცენტრი ,,აფხაზეთის“-ს შექმნის 

შესახებ   

 

 

11.07.2005 1  

2 1. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება №95 2005 წლის 02 სექტემბერი 

სსიპ -კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“ -ს 

დებულების დამტკიცების შესახებ 

2. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება №67/ძ 2010 წლის 07 აპრილი 

,,სსიპ -კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“ -ს 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

2005 წლის 2 სექტემბრის №95 ბრძანებაში 

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის 

შესახებ  

3. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება №303/ძ  2012 წლის 12 ნოემბერი  

სსიპ -კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს 

დებულების დამტკიცების შესახებ  

 

02.09.2005 

07.04.2010 

12.11.2012 

15  

     

 

 



2 
  

1 2 3 4 5 

 2010 წელი 

კანცელარია 
 

   

3 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება №110/ძ  2010 წლის 31 მაისი.  

აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 

თავისუფლად გადაადგილების 

შეზღუდვის უზრუნველყოფის 

ღონისძიებათა შესახებ 

 

31.05.2010 2  

4 სსიპ კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს 

ბრძანებები  

1. ადმინისტრაციულ საკითხთა 

მოწესრიგების შესახებ. 

2. შემოქმედებითი სახელოსნოს    

პროგრამის დამტკიცების შესახებ 

(ინახება შემოქმედებითი სახელოსნოს 

პროგრამა)     

                

 

10.02.2010 5  

5 ანგარიშები გაწეული მუშაობის შესახებ (6 

თვის, წლიური)  

 

08.07.2010 

31.12.2014 

31  

  

 

კადრების განყოფილება 

  

 

 

 

6 მონაცემები შრომის შესახებ 

სტატისტიკური გამოკვლევა  

კითხვარი №7-2-01 (წლიური)  

 

 

2010 2  

 ბუღალტერია 

 

   

7 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის სამინისტროს 

სსიპ კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს  

2010 წლის ბიუჯეტი  

 

2010 2  

8 სსიპ კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს  

საშტატო განრიგი და თანამდებობრივი 

სარგოები 

 

05.07.2010 1  

 



3 
  

1 2 3 4 5 

9 სსიპ კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს  

2010 წლის წლიური ბალანსი 

 

 

2010 17  

 2011 წელი 

კანცელარია 
 

   

10 სსიპ კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს 

ბრძანებები  

1. კინოცენტრის ,,აფხაზეთი“-ს 

თანამშრომელთა უფლებამოსილებათა 

შესახებ  №№5; 6 

 (ინახება შემოქმედებითი სახელოსნო 

(ნაწილი 2) პროგრამა     

 

03.01.2011 

08.01.2011 

5  

11 დოკუმენტები: (საქართველოს მთავრობის 

განკარგულება, ინფორმაცია, მიმოწერა, 

საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმისა და 

პროგრამების საშუალოვადიანი ბიუჯეტის 

შესახებ თანდართული ფორმების 

მიხედვით  

   

23.11.2011 

17.08.2015 

83  

12 მიმოწერა ძირითადი საქმიანობის 

შესახებ 

 

 

28.06.2011 

15.09.2015 

6 

 

 

 

  

კადრების განყოფილება 

  

 

 

 

13 მონაცემები შრომის შესახებ 

სტატისტიკური გამოკვლევა კითხვარი  

№7-2-01 (წლიური)     

№7-2-02 (კვარტალური) 

 

2011 6 

 

 

 

 

 ბუღალტერია 

 

   

14 დამტკიცებული ბიუჯეტი კვარტლების 

მიხედვით 

 

 

04.01.2011 5 

 

 

 

 

 

 



4 
  

1 2 3 4 5 

15 სსიპ კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს საშტატო 

განრიგი და თანამდებობრივი სარგოები 

 

 

2011 1  

16 სსიპ კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს  

2011 წლის წლიური ბალანსი 

 

 

2011 19  

 2012 წელი 

კანცელარია 
 

   

17 ,,სსიპ -კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს ბრძანებები  

1. ,,შემოქმედებითი სახელოსნო (ნაწილი 3) 

დამტკიცების შესახებ.  

(ბრძანება №1ა;  03.01.2012წ.) 

2. სსიპ -კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს საშტატო 

განრიგში და თანამდებობრივ სარგოებში 

ცვლილების შეტანის შესახებ.  

(ბრძანება №10;  19.09.2012წ.) 

3. სსიპ კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს 

თანამშრომლებთა ფუნქციონალური 

მოვალეობების შესახებ.  

(ბრძანება №13;  01.10.2012წ.) 

4. სსიპ კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს საშტატო 

განრიგში და თანამდებობრივ სარგოებში 

ცვლილების შეტანის შესახებ.  

(ბრძანება №16;  29.11.2012წ.) 

5. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 

კინოცენტრი ,,აფხაზეთის“ დირექტორის 2012 

წლის 1 ოქტომბრის №13 ბრძანებაში 

ცვლილების და დამატების შეტანის შესახებ.  

(ბრძანება №17;  29.11.2012წ.) 

(საქმეში ინახება შემოქმედებითი სახელოსნოს 

პროგრამა) 

 

03.01.2012 

29.11.2012 

21  

  
კადრების განყოფილება 

  

 

 

 

18 მონაცემები შრომის შესახებ 

სტატისტიკური გამოკვლევა კითხვარი  

№7-2-01 (წლიური)     

№7-2-02 (კვარტალური) 

 

2012 9 

 

 

 

 ბუღალტერია    

19 დამტკიცებული ბიუჯეტი კვარტლების 

მიხედვით 

 

2012 1 

 

 

 



5 
  

1 2 3 4 5 

20 სსიპ კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს საშტატო 

განრიგი და თანამდებობრივი სარგოები 

 

 

2012 1  

21 სსიპ კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს  

2012  წლის წლიური ბალანსი 

 

 

2012 22  

 2013 წელი 

კანცელარია 
 

   

22 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება №24/ძ  29.01.2013წ. 

სსიპ კინოცენტრი ,,აფხაზეთის“-ს 

აუდიტორული შემოწმების შედეგად 

გაცემული რეკომენდაციების შესრულების 

მონიტორინგის შესახებ 

 

2013 2  

23 ,,სსიპ -კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს ბრძანებები  

1. სსიპ -კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს საშტატო 

განრიგისა და თანამდებობრივი სარგოების 

დამტკიცების შესახებ.  

(ბრძანება №3;  03.01.2013წ.) 

2. ,,შემოქმედებითი სახელოსნო (ნაწილი 1)“ 

დამტკიცების შესახებ.  

(ბრძანება №4;  03.01.2013წ.) 

3. 2013 წელს განსახორციელებელი 

ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

(ბრძანება №5;  03.01.2013წ.) 

4. კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს საქმისწარმოების 

ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ. 

(ბრძანება №6;  01.04.2013წ.) 

5. ადმინისტრაციულ საკითხთა მოწესრიგების 

შესახებ.  

(ბრძანება №7;  01.04.2013წ.) 

6. კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს მიერ 

განსახორციელებელი პროგრამების 

მომზადების, დამტკიცებისა და ხარჯვის წესის 

შესახებ. (ბრძანება №8;  01.04.2013წ.) 

7. სსიპ კინოცენტრი ,,აფხაზეთში“ 2013 წლის 

23-25 დეკემბრის მდგომარეობით ძირითადი 

საშუალებების, მცირეფასიანი და 

სწრაფცვეთადი საგნების ინვენტარიზაციის 

ჩატარების შესახებ:  

 (ბრძანება №16;  20.12.2013წ.) 

 

03.01.2013 

26.12.2013 

50  

 



6 
  

1 2 3 4 5 

 კადრების განყოფილება 

 

   

24 მონაცემები შრომის შესახებ 

სტატისტიკური გამოკვლევა კითხვარი  

№7-2-01 (წლიური)     

№7-2-02 (კვარტალური) 

 

2013 9 

 

 

 

 ბუღალტერია 

 

   

25 დამტკიცებული ბიუჯეტი კვარტლების 

მიხედვით 

 

 

2013 4  

26 სსიპ კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს  

2013  წლის წლიური ბალანსი 

 

 

2013 21  

 2014 წელი 

კანცელარია 
 

   

27 ,,სსიპ -კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს ბრძანებები  

 

1. სსიპ -კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს საშტატო 

განრიგისა და თანამდებობრივი სარგოების 

დამტკიცების შესახებ.  

(ბრძანება №1;  03.01.2014წ.) 

2. ,,შემოქმედებითი სახელოსნო (ნაწილი II)“ 

დამტკიცების შესახებ.  

(ბრძანება №2;  03.01.2014წ.) 

3. 2014 წელს განსახორციელებელი 

ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

(ბრძანება №3;  03.01.2014წ.) 

4. სსიპ -კინოცენტრი ,,აფხაზეთში“ 2014 წლის 

22-25 დეკემბრის მდგომარეობით ძირითადი 

საშუალებების, მცირეფასიანი და 

სწრაფცვეთადი საგნების ინვენტარიზაციის 

ჩატარების შესახებ.  

(ბრძანება №11;  20.12.2014წ.) 

 

 

03.01.2014 

25.12.2014 

23  

 კადრების განყოფილება 
 

   

28 მონაცემები შრომის შესახებ 

სტატისტიკური გამოკვლევა კითხვარი  

№7-2-01 (წლიური, კვარტალური)     

№7-2-02 (I-III კვარტალი) 

 

2014 9 

 

 

 



7 
  

 

1 2 3 4 5 

 ბუღალტერია 
 

   

29 დამტკიცებული ბიუჯეტი კვარტლების 

მიხედვით 

 

 

2014 1  

30 სსიპ კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს საშტატო 

განრიგი და თანამდებობრივი სარგოები 

 

2014 1  

31 სსიპ კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს  

2014  წლის წლიური ბალანსი  

(ინახება ანგარიში მხარჯავი 

დაწესებულების პრიორიტეტების, 

პროგრამების და ღონისძიებების შესახებ)  

 

2014 23  

 2015 წელი 

კანცელარია 
 

   

32 1. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის დადგენილება  საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის -კინოცენტრ ,,აფხაზეთის“  

ლიკვიდაციის შესახებ.   

 (№38, 27.11.2015წ.) 

2. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის ბრძანება  

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -

კინოცენტრ ,,აფხაზეთის“  ლიკვიდაციასთან 

დაკავშირებით კომისიის შექმნის შესახებ. 

(№427/ძ,  03.12.2015წ.) 

 3.  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის ბრძანება  

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -

კინოცენტრ ,,აფხაზეთის“  ლიკვიდაციასთან 

დაკავშირებით კომისიის შექმნის შესახებ აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და 

კულტურის მინისტრის 2015წლის 03დეკემბრის 

№427/ძ  ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. 

(№468/ძ,  30.12.2015წ.) 

4. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის  ბრძანება  

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -

კინოცენტრ ,,აფხაზეთის“  ლიკვიდაციასთან 

დაკავშირებით კომისიის შექმნის შესახებ აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და 

კულტურის მინისტრის 2015წლის 03დეკემბრის 

№427/ძ  ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. 

(№470/ძ,  31.12.2015წ.) 

 

27.11.2015 

31.12.2015 
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33 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის განკარგულება  

სსიპ კინოცენტრ ,,აფხაზეთის“ საშტატო 

ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების 

შესახებ  

 

2015 2  

34 ,,სსიპ -კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს ბრძანებები  

1. სსიპ -კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს საშტატო 

განრიგისა და თანამდებობრივი სარგოების 

დამტკიცების შესახებ.  

(ბრძანება №1;  05.01.2015წ.) 

2. ,,შემოქმედებითი სახელოსნო (ნაწილი III)“ 

დამტკიცების შესახებ.  

(ბრძანება №2;  05.01.2015 წ.) 

3. 2015 წელს განსახორციელებელი 

ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

(ბრძანება №3;  05.01.2015 წ.) 

4. სსიპ კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს მიერ სსიპ 

,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრი“ 

-სთვის ქონების გადაცემის შესახებ  

(ბრძანება №06;  20.04.2015 წ.) 

5. 2015 წლის 13 ივნისის სტიქიური 

უბედურების შედეგად დაზარალებულთა 

დახმარების შესახებ  

(ბრძანება №08;  22.06.2015 წ.) 

6. იზა ღურწკაიას -საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის კინოცენტრი ,,აფხაზეთის“ 

წამყვანი სპეციალისტისთვის კინოცენტრის 

საარქივო მასალების უზრუნველყოფაზე 

პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ  

(ბრძანება №11;  23.07.2015 წ.) 

7. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 

კინოცენტრ  ,,აფხაზეთის“ საექსპერტო 

კომისიის შექმნისა და მისი შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ 

(ბრძანება №12;  23.07.2015 წ.) 

8. სსიპ კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს მიერ სსიპ 

,,აფხაზეთის სულიერებისა და კულტურის“-

სთვის მცირეფასიანი ინვენტარის გადაცემის 

შესახებ 

(ბრძანება №15;  02.12.2015 წ.) 

9. სსიპ -კინოცენტრი ,,აფხაზეთში“ 2015 წლის 

21-24 დეკემბრის მდგომარეობით ძირითადი 

საშუალებების, მცირეფასიანი და 

სწრაფცვეთადი საგნების ინვენტარიზაციის 

ჩატარების შესახებ.  

(ბრძანება №16;  21.12.2015წ. 

 

05.01.2015 

21.12.2015 
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35 ,,შემოქმედებითი სახელოსნო (ნაწილი 3)“ 

დამტკიცებული პროექტი და 

განსახორციებელი ღონისძიებების გეგმა 

 

 

27.01.2015 10  

 კადრების განყოფილება 
 

   

36 მონაცემები შრომის შესახებ 

სტატისტიკური გამოკვლევა კითხვარი  

№7-2-01 (წლიური)     

№7-2-02 (I-IV კვარტალური) 

 

2015 9 

 

 

 

 ბუღალტერია 
 

   

37 დამტკიცებული ბიუჯეტი კვარტლების 

მიხედვით, საშტატო განრიგი და 

თანამდებობრივი სარგოები 

 

 

2015 3  

38 სსიპ კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს საშტატო 

განრიგი და თანამდებობრივი სარგოები 

 

 

 

2015 1  

39 სსიპ კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს  

2015  წლის წლიური ბალანსი  

(ინახება ანგარიში მხარჯავი 

დაწესებულების პრიორიტეტების, 

პროგრამების და ღონისძიებების შესახებ)  

 

 

2015 21  

   სულ ანაწერში №1  შეტანილია 2005;  2010-2015  წლების  39 (ოცდაცხრამეტი) მუდმივად შესანახი 

საქმე  №№1-დან  39-ის ჩათვლით.  
 

 

 

 

 

 


