
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის  

პროდუქციის და ფქვილის ხარისხის ინსპექციის  

(აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს 

 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის და პურპროდუქტების ხარისხის  

სახელმწიფო ინსპექცია; აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის  

პროდუქციისა და ფქვილის  ხარისხის ინსპექცია)  

 
1997-2005  წლების მუდმივად შესანახ 

დოკუმენტების   ანაწერი №1    

          

საქმის 

№№ 

საქმეთა სათაურების 

დასახელება 

კიდური 

თარიღები 

ფურცლების 

რაოდენობა 
შენიშვნა 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

1997 წელი 

კანცელარია 

 

   

1 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს დადგენილებები  

1. აფხაზეთის ა/რ მინისტრთა საბჭოს 

საქართველოს პრეზიდენტის 1996 წლის 28 

დეკემბრის №850 ბრძანების შესაბამისად 

შეიქმნას აფხაზეთის ა/რ სოფლის 

მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს 

შემადგენლობაში, აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის პროდუქტების და 

პურპროდუქტების ხარისხის სახელმწიფო 

ინსპექცია. 

(დადგენილება №73 08.04.1997 წ.)  

2. აფხაზეთის ა/რ ,,სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციისა და პურპროდუქტების 

სახელმწიფო ინსპექციის“, ,,აფხაზეთის ა/რ 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის და 

ფქვილის ხარისხის ინსპექციად 

გარდაქმნის შესახებ. 

(დადგენილება №426  30.11.2001 წ.)  

 

 

1997; 

2001 

3  

2 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის და სურსათის 

სამინისტროს, სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის პურპროდუქტების ხარისხის 

სახელმწიფო ინსპექციის დებულება 

 

1997  7  

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 

3 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობისა და 

პურპროდუქტების ხარისხის სახელმწიფო 

ინსპექციის 1997 წლის ანგარიში  

 

1997 4  

 კადრების განყოფილება 
 

   

4 იურიდიული პირების სია (ფირმები, 

ასოციაციები, ფონდები, სასწავლებლები, 

ბეჭვდითი ორგანოები, ტრანსპორტი,  

პოლიტპარტიები, საზოგ. ორგანიზაციები, 

საბიუჯეტო ორგანიზაციები, შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოება) 

 

1997  6  

 ბუღალტერია 
 

   

5 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობისა და 

პურპროდუქტების ხარისხის სახელმწიფო 

ინსპექციის 1997 წლის საშტატო განრიგი 

 

1997 5  

6 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობისა და 

პურპროდუქტების ხარისხის სახელმწიფო 

ინსპექციის 1997 წლის ხარჯთაღრიცხვა 

 

1997 3  

 1998 წელი 

კანცელარია 
 

   

7 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის 

სამინისტროს ,,სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის და პურპროდუქტების 

ხარისხის სახელმწიფო ინსპექციის 1998 

წლის დებულება 

 

1998 8  

8 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის და 

პურპროდუქტების ხარისხის სახელმწიფო 

ინსპექციის ბრძანება 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის და 

პურპროდუქტების ხარისხის სახელმწიფო 

ინსპექციის 1998 წლის სამუშაო გეგმის 

შესახებ  

 

05.01.1998 2  

 

 

 



 

1 2 3 4 5 

9 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა და 

პურპროდუქტების ხარისხის სახელმწიფო 

ინსპექციის მუშაობის 1998 წლის 9 თვის 

ანგარიში 

 

11.11.1998  6  

 კადრების განყოფილება    

10 სახელმწიფო სტატისტიკური ანგარიშგება, 

ფორმა №1-შ; №1-დ. 

მონაცემები შრომის შესახებ  

 

 

1998 8  

 ბუღალტერია 
 

   

11 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა და 

პურპროდუქტების ხარისხის სახელმწიფო 

ინსპექციის 1998 წლის საშტატო განრიგი  

 

01.01.1998 3  

12 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა და 

პურპროდუქტების ხარისხის სახელმწიფო 

ინსპექციის 1998 წლის ხარჯთა ნუსხა  

 

1998 1  

13 ბალანსის დანართი ფორმა №3 ანგარიში 

ბიუჯეტიდან დაფინანსების თანხების 

მოძრაობის შესახებ  (კვარტალური) 

 

01.04.1998  1  

14 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 

ხარისხის სახელმწიფო ინსპექცია 

საბიუჯეტო განაცხადი საქართველოს 2001 

წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით 

გამოსაყოფ ასიგნებებზე (1998-2000 წლების 

ხარჯების მიმოხილვა) 

 

1998-2001 8  

 1999 წელი 

კადრების განყოფილება 
 

   

15 სახელმწიფო სტატისტიკური დაკვირვება, 

ფორმა №1-შ. 

მონაცემები შრომის შესახებ  

 

1999 6  

     

     



 

 

 

1 2 3 4 5 

 ბუღალტერია 
 

   

16 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა და 

პურპროდუქტების ხარისხის სახელმწიფო 

ინსპექციის 1999 წლის საშტატო განრიგი  

 

 

1999 1  

17 ბალანსის დანართი ფორმა №2 საბიუჯეტო 

დაწესებულების ხარჯთანუსხის 

შესრულების ანგარიში ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მიხედვით 1999 წლის 01 

იანვრისთვის 

 

 

1999 2  

 2000 წელი 

კანცელარია 
 

   

18 საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და 

სურსათის სამინისტრო  

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 

ხარისხის სახელმწიფო ინსპექციის 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის 

შესახებ 

 

28.02.2000-

26.09.2001 

9  

19 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 

ხარისხის სახელმწიფო ინსპექციის საერთო 

კრების ოქმი №1 

 

 

01.07.2000 1  

20 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 

ხარისხის სახელმწიფო ინსპექციის 2000 

წლის 6 თვის გაწეული მუშაობის ანგარიში 

 

 

19.07.2000 1  

  

კადრების განყოფილება 
 

   

21 სახელმწიფო სტატისტიკური დაკვირვება 

ფორმა №1-შ. 

მონაცემები შრომის შესახებ  

 

2000 6  



 

 

1 2 3 4 5 

 ბუღალტერია 

 

   

22 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 

ხარისხის სახელმწიფო ინსპექციის 

საშტატო განრიგი 2000 წლის 01 იანვრის 

მდგომარეობით 

 

 

2000 2  

23 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

დეპარტამენტის, სამმართველოს, მერიის, 

რაიონის გამგეობის 2000 წლის ხარჯთა 

ნუსხა 

 

 

2000 1  

 2001 წელი 

კადრების განყოფილება 

 

   

24 სახელმწიფო სტატისტიკური დაკვირვება 

ფორმა  №1-შ. №10-01-01 

მონაცემები შრომის შესახებ  

 

 

2001 4  

 ბუღალტერია 

 

   

25 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 

ხარისხის სახელმწიფო ინსპექციის 

საშტატო განრიგი 2001 წლისათვის 

 

 

2001 2  

26 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 

ხარისხის სახელმწიფო ინსპექციის 2001 

წლის ხარჯთა ნუსხის განაცხადი  

 

 

2001 1  

27 ბალანსის დანართი ფორმა №2 საბიუჯეტო 

დაწესებულების ხარჯთანუსხის 

შესრულების ანგარიში ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მიხედვით 2001 წლის 

აპრილი, ივლისი, ოქტომბერი. 

 

 

2001 6  



 

1 2 3 4 5 

 2002 წელი 

კანცელარია 
 

   

28 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის 

სახელმწიფო დეპარტამენტის ბრძანება 

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის 

სახელმწიფო დეპარტამენტის სოფლის 

მეურნეობის პროდუქციისა და ფქვილის 

ხარისხის ინსპექციის დებულების  

დამტკიცების შესახებ 

 

2002 11  

29 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის პროდუქტებისა  

და ფქვილის ხარისხის ინსპექციის 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის 

შესახებ 

 

2002 2  

30 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა  

და ფქვილის ხარისხის ინსპექციის 2002 

წლის სამუშაო გეგმა 

 

2002 1  

 კადრების განყოფილება 

 

   

31 სახელმწიფო სტატისტიკური დაკვირვება 

ფორმა  №10-01-02 

მონაცემები შრომის შესახებ  

 

2002 10  

 ბუღალტერია 

 

   

32 ბალანსის დანართი ფორმა №2 საბიუჯეტო 

დაწესებულების ხარჯთანუსხის 

შესრულების ანგარიში ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მიხედვით 2002 წლის 01 

იანვრისთვის 

 

2002 4  

 2003 წელი 

კადრების განყოფილება 

 

   

33 სახელმწიფო სტატისტიკური დაკვირვება 

ფორმა  №10-01-02 

მონაცემები შრომის შესახებ  

 

2003 3  



 

1 2 3 4 5 

 ბუღალტერია 
 

   

34 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა და 

ფქვილის ხარისხის ინსპექცია 2003 წლის 

საშტატო განრიგი 

 

2003 2  

35 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა და 

ფქვილის ხარისხის ინსპექცია 2003 წლის 

ხარჯთა ნუსხის პროექტი  

 

2003 1  

 2004 წელი 

კანცელარია 

 

   

36 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა და 

ფქვილის ხარისხის სახელმწიფო 

ინსპექციის ბრძანება  2004 წლის სამუშაო 

გეგმის დამტკიცების შესახებ 

 

2004 2  

37 მიმოწერა აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 

თავმჯდომარეს თემურ მჟავიასა და 

აფხაზეთის ა/რ მინისტრთა საბჭოს 

თავმჯდომარეს ირაკლი ალასანიასთან 

 

2004 2  

 ბუღალტერია 

 

   

38 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა და 

ფქვილის ხარისხის ინსპექცია 2004 წლის 

საშტატო განრიგი 

 

2004 2  

39 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა და 

ფქვილის ხარისხის ინსპექცია 2004  წლის 

ხარჯთა ნუსხის პროექტი  

 

2004 1  

 2005 წელი 

კანცელარია 

 

   

40 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის 2005 

წლის სამუშაო გეგმა  

 

2005 3  



 

1 2 3 4 5 

41 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა და 

ფქვილის ხარისხის ინსპექცია 2005  წლის 

ხარჯთა ნუსხის პროექტი  

 

2005 1  

 

 

  სულ ანაწერში №1  შეტანილია 1997-2005  წლების  41 (ორმოცდაერთი) მუდმივად შესანახი 

საქმე  №№1-დან  41-ის ჩათვლით.  
 


