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აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის გარემოს 

 დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის 
(აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო  დაწესებულების 

აგრარულ საკითხთა  დეპარტამენტი, სოფლის მეურნეობის 

დეპარტამენტი, აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობისა და 

სურსათის სახელმწიფო  დეპარტამენტი, აფხაზეთის ა/რ 

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტრო, აფხაზეთის ა/რ სოფლის 

მეურნეობისა  და კვების მრეწველობის სამინისტრო) 

1993-2011  წლების მუდმივად შესანახ 

დოკუმენტების   ანაწერი №1    

 

საქმის 

№№ 

საქმეთა სათაურების 

დასახელება 

კიდური 

თარიღები 

ფურცლების 

რაოდენობა 
შენიშვნა 

1 2 3 4 5 

 

 

 

1993 წელი 

კანცელარია 

 

   

1 ბრძანება აფხაზეთის ა/რ სოფლის 

მეურნეობისა და კვების მრეწველობის 

სამინისტროს ძირითადი საქმიანობის 

შესახებ  

 

08.10.1993 

 

1  

 ბუღალტერია 

 

   

2 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის და კვების 

მრეწველობის სამინისტროს ცენტრალური 

აპარატის 1993 წლის საშტატო განრიგი 

 

01.10.1993 

01.11.1993 

4  

 1994 წელი 

კანცელარია 

 

   

3 ბრძანება აფხაზეთის ა/რ სოფლის 

მეურნეობისა და კვების მრეწველობის 

სამინისტროს ძირითადი საქმიანობის 

შესახებ  ბრძ.N10 

 

 

06.10.1994  1  

 კადრების განყოფილება 

 

   

4 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს დადგენილებები  

N18; N25. 

1. გურამ ალექსანდრეს ძე ესაკიას 

დანიშვნისა და 2. თენგიზ გიორგის ძე 

ჩაჩიბაიას განთავისუფლების შესახებ 

 

20.03.1994 

07.06.1994 

 

2  



2 
 

 

1 2 3 4 5 

 ბუღალტერია 

 

   

5 აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობისა და 

კვების მრეწველობის სამინისტროს 

ცენტრალური აპარატის 1994 წლის 

საშტატო განრიგი 

 

 

15.01.1994 

11.09.1994 

2  

6 აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობისა და 

კვების მრეწველობის სამინისტროს 

აპარატის მუშაკთა 1994 წლის 

ხარჯთაღრიცხვა და ხარჯთანუსხის 

შესრულების ანგარიში 

 

01.01.1994 

10.01.1995 

 

 

3  

 1995 წელი 

კანცელარია 

 

   

7 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს დადგენილება N 5 

რადიკალურ-ეკონომიკური რეფორმის 

კურსის სახელმწიფოებრივი 

უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ 

 

 

27.02.1995 2  

8 ბრძანება აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობისა და 

კვების მრეწველობის სამინისტროს 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ N3 

 

22.03.1995 2  

 ბუღალტერია 

 

   

9 აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობისა და 

კვების მრეწველობის სამინისტროს 1995 

წლის საშტატო განრიგი 

 

 

10.01.1995 

01.11.1995 

7  

10 სოხუმის ეთერზეთოვანი კულტურის 

საცდელი სადგურის თანამშრომლების 

ჯგუფის 1995 წლის საშტატო განრიგი 

 

 

08.02.1995 2  

11 აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობისა და 

კვების მრეწველობის სამინისტროს 

აპარატის 1995 წლის ხარჯთანუსხა და 

ხარჯთანუსხის შესრულების ანგარიში 

 

01.01.1995 

01.01.1996 

 

 

4  



3 
 

 

1 2 3 4 5 

 1996 წელი 

კანცელარია 

 

   

12 დოკუმენტები (საქართველოს 

პრეზიდენტის ბრძანებულებები, 

განკარგულება; საქართველოს სოფლის 

მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს 

ბრძანებები, ოქმები, მოხსენებითი ბარათი, 

განმარტებითი ბარათი, ინფორმაცია, 

წინადადებები, მიმოწერა) აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის გულრიფშის 

რაიონის კოდორის ხეობის და გალის 

რაიონის მოსახლეობისათვის სოციალური 

დახმარების გაწევის და სასოფლო 

სამეურნეო სამუშაოების ჩატარების  

ხელშეწყობის შესახებ.  ტ 1. 

 

 

1996 

24.12.2007 

129  

13 დოკუმენტები (ინფორმაცია, 

წინადადებები, ღონისძიებების ნუსხა, 

აქტი, მიმოწერა) აფხაზეთის ა/რ 

გულრიფშის რაიონის კოდორის ხეობის და 

გალის რაიონის მოსახლეობისათვის 

სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების 

ხელშეწყობის შესახებ. ტ 2. 

 

 

22.01.2008 

 03.10.2011 
 

88  

 კადრების განყოფილება 

 

   

14 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს დადგენილებები  

NN51; 66; 81. 

1. რევაზ გოგოხიას დანიშვნის შესახებ. 

2. მუშაკთა თანამდებობრივი განაკვეთის 

შესახებ. 

3. გივი სერაპიონის ძე აქუბარდიას 

დანიშვნის შესახებ 

 

22.04.1996 

23.07.1996 

 

4  

 ბუღალტერია 

 

   

15 აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობისა და 

კვების მრეწველობის სამინისტროს 

ცენტრალური აპარატის 1996 წლის 

საშტატო განრიგი 

 

01.01.1996 

01.09.1996 

8  

 



4 
 

1 2 3 4 5 

 ბუღალტერია 

 

   

16 აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობისა და 

კვების მრეწველობის (სურსათის) 

სამინისტროს  1996 წლის ხარჯთა ნუსხა და 

ხარჯთა ნუსხის შესრულების ანგარიში 9 

თვის  

 

 

01.01.1996 

01.10.1996 

 

 

3  

 1997 წელი 

კანცელარია 

 

   

17 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს დადგენილება  N74 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მცენარეთა სახელმწიფო საკარანტინო 

ინსპექციის ფუნქციონირების  აღდგენის 

შესახებ 

 

 

08.04.1997 1  

18 აფხაზეთის ავტონომიუი რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს განკარგულება 

1. საქართველოს პრეზიდენტის 26.08.1997 

წლის N465 ბრძანებულების 

„ეპიზოოტიებთან ბრძოლის საგანგებო 

სახელმწიფო კომისიის შექმნის“, 

შესაბამისად შეიქმნას აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

ეპიზოოტიებთან ბრძოლის საგანგებო 

კომისია N169-გ 11.09.1997 წ. 

 

 

11.09.1997 2  

19 ბრძანება აფხაზეთის ა/რ სოფლის 

მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს 

სახაზინი საწარმო ,,ოჩამჩირის ჩაის 

გადამწონი ფაბრიკა-1997წ,, შექმნის შესახებ 

  

 

15.06.1997 2  

 კადრების განყოფილება 

 

   

20 აფხაზეთის ავტონომიუი რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს დადგენილება N 123. 

თენგიზ ჩაჩიბაიას დანიშვნის შესახებ 

 

26.08.1997 1  

 

 



5 
 

1 2 3 4 5 

21 სტატისტიკური ანგარიში ფორმა N1-შ.  

წლიური 

 

1997  2  

 ბუღალტერია 

 

   

22 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის და სურსათის 

სამინისტროს  ცენტრალური აპარატის 1997 

წლის საშტატო განრიგი 

 

01.08.1997 4  

23 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის  

სამინისტროს აპარატის მუშაკთა 1997 წლის 

შესანახი ხარჯები და სოფლის 

მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს 

1997 წლის დაზუსტებული ხარჯთანუსხა 

 

01.01.1997 

01.08.1997 

 

 

2  

 1998 წელი 

კანცელარია 
  

 

 

 

24 აფხაზეთის ავტონომიუი რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს დადგენილებები 

1.გალის რაიონში 1998 წლის მაისის 

მოვლენების შედეგად დაზარალებული 

მოსახლეობის ყოფითი პირობების, 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა 

და მისი გაუმჯობესების ღონისძიებათა 

შესახებ N32 08.03.1998წ. 

2.„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

საქართველოს პარლამენტის 19.02.1999წ. 

N1805-2 დადგენილების შესრულების 

ღონისძიებათა შესახებ N57 12.05.1999წ. 

3. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

1999 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის 

შესრულებისა და 1999წ. დაფინანსების 

შესახებ N67 04.06.1999წ. 

 

08.03.1998 

04.06.1999 

19  

25 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს პრეზიდიუმის 

დადგენილება N4 აფხაზეთიდან 

გადმოტანილი შემდგომი 

სარგებლობისათვის ეკონომიკურად 

მიზანშეწონილი ტექნიკური საშუალებების 

პრივატიზების შესახებ  

 

13.01.1998 1  

 



6 
 

1 2 3 4 5 

26 საქართველოს სოფლის მეურნეობის და 

კვების მრეწველობის სამინისტროს 

ბრძანება N2-386 08.10.1998. აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობისა და კვების მრეწველობის 

სამინისტროს აპარატის მუშაკთა შესახებ 

 

 

1998  2  

27 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის 

სამინისტროს ბრძანება ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ  N4 

 

05.05.1998 

30.10.1998  

 

3  

28 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

კარანტინის სახელმწიფო ინსპექციის 1998 

წლის ოპერატიული მუშაობის გეგმა 

 

 

1998  6  

29 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის 

სამინისტროს მიერ 1998 წლის 6 თვეში 

ჩატარებული სამუშაოს ანგარიში 

 

 

22.06.1998 

13.07.1998 

 

7  

30 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ფიტოსანიტარული კარანტინის 

სახელმწიფო ინსპექციის 1998 წლის 

წლიური ანგარიში 

 

1998 22  

 კადრების განყოფილება 

 

   

31 სტატისტიკური ანგარიში ფორმა N1-შ 

წლიური 

 

1998 2  

 ბუღალტერია 

 

   

32 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის 

სამინისტროს ცენტრალური აპარატის 1998 

წლის საშტატო განრიგი 

 

 

01.01.1998 

01.11.1998 

 

 

4  

33 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის 

სამინისტროს 1998 წლის ხარჯთა ნუსხა და 

ხარჯთანუსხის შესრულების ანგარიში 

 

01.12.1997 

 01.01.1999 

2  



7 
 

 
1 2 3 4 5 

 1999  წელი 

კანცელარია 

 

   

34 ბრძანებაბი აფხაზეთის ა.რ.  სოფლის 

მეურნეობისა და სურსათის სახელმწიფო 

დეპარტამენტის ძირითადი საქმიანობის 

შესახებ NN9;16. 

 

 

23.06.1999 

 30.09.1999 

 

 

10  

35 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის 

სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ 

დევნილობაში ჩატარებული მუშაობის 

ძირითადი შედეგები, პრობლემები, 

ამოცანები. (1993-1999წ.წ.) 

 

 

12.1999 14  

36 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ფიტოსანიტარული კარანტინის 

სახელმწიფო ინსპექციის 1999  წლის 

წლიური ანგარიში 

 

 

27.12.1999 18  

37 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

აგრარული სექტორის აღდგენის 

კონცეფცია 

 

 

 1999  22  

 ბუღალტერია 

 

 

   

38 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის 

სახელმწიფო დეპარტამენტის 

ცენტრალური აპარატის 1999 წლის 

საშტატო განრიგი  (ბრძანებით დამტ. ) 

 

 

19.07.1999 3  

39 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის 

სახელმწიფო დეპარტამენტის 1999 წლის 

ხარჯთანუსხა და ხარჯთანუსხის 

შესრულების ანგარიში 

 

01.01.2000  3  

     

 



8 
 

 
1 2 3 4 5 

 2000  წელი 

კანცელარია 

 

   

40 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს დადგენილება N250 

სამეგრელოს რეგიონის მარტვილის 

რაიონში განთავსებული აფხაზეთიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

ყოფითი პირობების სოციალური და 

ეკონომიკური მდგომარეობის 

გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ 

 

03.11.2000  9  

 

 

 

 

41 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის 

სახელმწიფო დეპარტამენტის 2001-2005 

წლების ინდიკატური გეგმის საპროგნოზო 

მაჩვენებლების გაანგარიშება სათანადო 

განმარტებითი ბარათით  

11.09.2000 5 

 

 

 

 

 

 

 

42 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის 

სახელმწიფო დეპარტამენტის კორუპციის 

წინააღმდეგ ბრძოლის 2000 წლის სამუშაო 

გეგმა 

 

07.02.2000 2 

 

 

 

 

 

43 ინფორმაცია საქართველოს სოფლის 

მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს 

მიერ აფხაზეთიდან დევნილი 

მოსახლეობისათვის გაწეული ძირითადი 

ღონისძიებების შესახებ 

 

 

2000 5  

44 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  

ფიტოსანიტარული კარანტინის 

სახელმწიფო ინსპექციის 2000 წლის 

წლიური ანგარიში 

 

 

27.12.2000 24  

45 წინადადებები (ბიზნეს წინადადებები, 

მიმოწერა) აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა დასახმარებლად 

სოფლის მეურნეობაში და ზოგიერთი 

მონაცემები აფხაზეთიდან ი.გ.პ. ბიზნეს 

საქმიანობის შესახებ 

 

13.04.2000 

 

24.06.2005 

25.08.2005 

 

22.02.2008 

29.12.2009 

 

54  



9 
 

 
1 2 3 4 5 

46 დოკუმენტები: (ინფორმაცია, მოხსენებითი 

ბარათი, განმარტებითი ბარათი, მიმოწერა) 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ 

2000 

08.12.2010 

 

 

87  

 კადრების განყოფილება 

 

   

47 სტატისტიკური ანგარიში ფორმა N1-შ 

წლიური 

 

2000 

 

2  

 ბუღალტერია 

 

   

48 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის 

სახელმწიფო დეპარტამენტის  2000  წლის 

საშტატო განრიგი   

 

01.01.2000 

30.11.2000 

 

5  

49 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  

აფხაზეთის სოფლის მეურნეობის 

სახელმწიფო დეპარტამენტის 2000 წლის 

ხარჯთა ნუსხა 

 

2000 2  

 2001  წელი 

კანცელარია 

 

   

50 აფხაზეთის ავტონომიურიი რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს დადგენილებები: 
1. ქვემო ქართლში განთავსებულ აფხაზეთიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა ყოფითი 

პირობების, სოციალური და ეკონომიკური 

მდგმოარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა 

შესახებ N 12 23.02.2001წ. 

2. აფხაზეთის ავტონომიურიი რესპუბლიკის 2000 

წელს ეკონომიკის ფუნქციონირების ძირითადი 

შედეგების შესახებ N124 01.05.2001წ. 

3. აფხაზეთის ავტონომიურიი რესპუბლიკის 

სამინისტროებში, უწყებებსა და ორგანიზაციებში 

„სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ 

საქართველოს კანონით გათვალისწინებული 

ღონისძიებების უზრუნველყოფის შესახებ N391 

05.10.2001წ. 

4. აფხაზეთის ავტონომიურიი რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოსთან არსებული „აფხაზეთის ომის 

მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირთა დამდგენი 

მუდმივმოქმედი კომისიის ანგარიში გაწეული 

მუშაობის შეასხებ“ N392 05.10.2001წ. 

5. საომარი ანდა საგანგებო მდგომარეობის დროს 

მობილიზაციის გამოცხადების, აგრეთვე მშვიდობიან 

პერიოდში მობილიზაციის მზადყოფნის 

გადაუდებელ ღონისძიებათა შეასახებ N417 

09.11.2001წ. 

23.02.2001 

09.11.2001 

 

 

33  



10 
 

 
1 2 3 4 5 

51 ბრძანება აფხაზეთის ა/რ სოფლის 

მეურნეობისა და სურსათის სახელმწიფო 

დეპარტამენტში ,,სახელმწიფო 

საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს 

კანონით გათვალისწინებული 

ღონისძიებების უზრუნველყოფის შესახებ 

№10 

 

25.10.2001 1  

52 აფხაზეთის ფიტოსანიტარული კარანტინის 

სახელმწიფო ინსპექციის 2001 წლის 

ოპერატიული მუშაობის გეგმა 

 

 

02.2001 2  

53 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ფიტოსანიტარული კარანტინის  

სახელმწიფო ინსპექციის 2002 წლის 

ოპერატიული მუშაობის გეგმა 

 

04.12.2001 4  

54 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  

სოფლი მეურნეობისა და სურსათის 

სახელმწიფო  დეპარტამენტის 2001 წლის 

მუშაობის ძირითადი შედეგები 

 

 

2001 5  

55 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ფიტოსანიტარული კარანტინის 

სახელმწიფო ინსპექციის 2001 წლის 

წლიური ანგარიში 

 

26.12.2001 21  

56 დოკუმენტები (ინფორმაცია განმარტებითი 

ბარათი, მიმოწერა) აფხაზეთის სოფლის 

მეურნეობისა და სურსათის სახელმწიფო 

დეპარტამენტის 2002-2005 წლების 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

ინდიკატორული გეგმის შესახებ 

 

 

18.09.2001; 

 

24.02.2003 

04.03.2004 

 

 

18  

57 2001 წლის ბიუჯეტი (მიმოწერა) 30.07.2001   1 

 

 

 

 

 

კადრების განყოფილება 

 

   

58 სტატისტიკური ანგარიში ფორმა N1-შ 2001 

წლის I-III კვარტალი 

 

 

2001 6  



11 
 

 
1 2 3 4 5 

 ბუღალტერია 

 

   

59 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის 

სახელმწიფო დეპარტამენტის 2001 წლის 

საშტატო განრიგი 

 

2001 6  

60 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის 

სახელმწიფო დეპარტამენტის 

ხარჯთანუსხა 

 

2001 12  

 2002  წელი 

კანცელარია 

 

   

61 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს 2002 წლის 27 მაისის 

N282 დადგენილება აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობისა და სურსათის სახელმწიფო 

დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების 

შესახებ 

 

27.05.2002 6  

62 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის 

სახელმწიფო დეპარტამენტის ბრძანება 

აფხაზეთის ა/რ ვეტერინარიის მთავარი 

სამმართველოს მიერ აფხაზეთიდან 

დევნილი მოქალაქეების 

ვეტკონტროლქვემდებარე ობიექტებზე 

სახელმწიფო ვეტერინალური კონტროლის 

გაძლიერების შესახებ  

 

10.01.2002 1  

63 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის 

სახელმწიფო დეპარტამენტის მუშაობის 

ძირითადი მიმართულებები, ამოცანები და 

პერსპექტიული გეგმები 

 

12.02.2002 9  

64 ინფორმაცია აფხაზეთიდან დევნილი 

მოსახლეობისათვის მიწის ნაკვეთების 

გამოყოფისა და მათთვის სასოფლო 

სამეურნეო სამუშაოების ჩატარებაში 

დახმარების გაწევის შესახებ 

 

22.05.2002; 

 11.03.2009 

 

11  
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 კადრების განყოფილება 

 

   

65 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მინისტრთა საბჭოს დადგენილებები 

NN262-264 თენგიზ ჩაჩიბაიას, რევაზ 

გოგოხიასა და მოგელი ზუხბაიას 

დანიშვნის შესახებ 

 

22.10.2002 3  

66 სტატისტიკური ანგარიში ფორმა N10-01-01 

წლიური 

2002 

 

 

2  

 ბუღალტერია 

 

   

67 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის 

სახელმწიფო დეპარტამენტის 2002 წლის 

საშტატო განრიგი 

 

01.01.2002 

11.11.2002 

 

 

4  

68 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის 

სახელმწიფო დეპარტამენტის 2002 წლის 

ხარჯთა ნუსხა და ხარჯთა ნუსხის 

პროექტი  

 

11.11.2002 

-2003 

3  

 2003  წელი 

კანცელარია 

 

   

69 აფხაზეტის ა/რ მინისტრთა საბჭოს 

დადგენილებები: 
1. რუსთავში აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულთა საექიმო ამბულატორიის 

გახსნის შესახებ N478  25.07.2003წ. 

2. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტის 

დაფინანსებაზე მყოფი სამინისტროებისა და 

უწყებების, ადგილობრივი მმართველობის 

ორგანოებისა და ცალკეული ორგანიზაციების მიერ 

2002 წელს და მიმდინარე წლის 1 კვარტალში 

განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების 

შესახებ N480 25.07.2003 წ 

3. ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობისა და სურსათის 

სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ სამეგრელოს 

რეგიონში განთავსებული დევნილებისა და გალის 

რაიონის ტერიტორიაზე განსახლებული 

მოსახლეობისათვის 200 ტონა აზოტოვანი სასუქის 

განაწილების შესახებ N484 25.07.2003წ.  

 

25.07.2003 6  
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70 აფხაზეთის ავტონომიური  რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის 

სახელმწიფო დეპარტამენტის ბრძანება 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ №1 

 

10.01.2003 2  

71 ინფორმაცია აფხაზეთის ა/რ სოფლის 

მეურნეობისა და სურსათის სახელმწიფო 

დეპარტამენტის მიერ 2002 წელს გაწეული 

მუშაობის შესახებ 

 

20.01.2003 4  

72 ინფორმაცია აფხაზეთის ა/რ სოფლის 

მეურნეობისა და სურსათის სახელმწიფო 

დეპარტამენტის 2003  წლის I  ნახევარში  

გაწეული მუშაობის შდეგების შესახებ  

 

11.07.2003 2  

73 აფხაზეთის ა/რ ფიტოსანიტარული 

კარანტინის სახელმწიფო ინსპექციის 2002 

წლის წლიური ანგარიში 

 

09.01.2003 15  

74 აფხაზეთის ა/რ ფიტოსანიტარული 

კარანტინის სახელმწიფო ინსპექციის 2003 

წლის წლიური ანგარიში 

 

2003 11  

 კადრების განყოფილება 

 

   

75 სტატისტიკური ანგარიში ფორმა N10-01-01 

წლიური  

 

2003 

 

2  

 ბუღალტერია 

 

   

76 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის 

სახელმწიფო დეპარტამენტის 2003 წლის 

საშტატო განრიგი 

 

01.01.2003 

01.07.2003 
 

4  

77 აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობისა და 

სურსათის სახელმწიფო დეპარტამენტის 

2003  წლის წლიური ბალანსი 

 

2003 9  

 2004  წელი 

კანცელარია 

 

   

78 ბრძანებები აფხაზეთის ა/რ სოფლის 

მეურნეობისა და სურსათის სახელმწიფო 

დეპარტამენტის ძირითადი საქმიანობის 

შესახებ  ბრძ.  N1; 5; 11; 14. 

 25.02.2004 

 27.09.2004 

 

6  
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79 აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობისა და 

სურსათის სახელმწიფო დეპარტამენტის 

აფხაზეთის ა/რ ფიტოსანიტარული 

კარანტინის სახელმწიფო ინსპექციის 2004 

წლის ოპერატიული მუშაობის გეგმა  

 

21.01.2004 3  

80 ინფორმაცია აფხაზეთის ა/რ სოფლის 

მეურნეობისა და სურსათის სახელმწიფო 

დეპარტამენტის მიერ დევნილობაში 

ჩატარებული მუშაობის და სამომავლო 

ამოცანების შესახებ 

 

 

2004 5  

81 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

აღმასრულებელი ხელისუფლების 

სტრუქტურული რეორგანიზაციის 

მოთხოვნებიდან გამომდინარე, აფხაზეთის 

ა/რ სოფლის მეურნეობისა და მცირე 

საწარმოთა მართვის სამმართველოს 

წინადადებები 

 

27.10.2004 

 11.11.2004 

 

 

7  

82 2004 წლის ბიუჯეტი და მონაცემები 

სახელმწიფო დავალიანების შესახებ 

 

31.08.2004 2  

 კადრების განყოფილება 

 

   

83 აფხაზეთის ა/რ მინისტრთა საბჭოს 

დადგენილება N676 დეპარტამენტის 

უფროსის გურამ ესაკიას დანიშვნა-

განთავისუფლების შესახებ 

 

 

18.08.2004 1  

84 სტატისტიკური ანგარიში ფორმა N10-01-01  

წლიური 

 

2004  

 

2  

 ბუღალტერია 

 

   

85 აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობისა და 

სურსათის სახელმწიფო დეპარტამენტის 

2004 წლის საშტატო განრიგი 

 

01.01.2004 

01.10.2004 

 

 

6  

86 აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობისა და 

სურსათის სახელმწიფო დეპარტამენტის 

2004 წლის ბალანსი წლიური 

 

2004 9  
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 2005  წელი 

კანცელარია 

 

   

87 აფხაზეთის მთავრობის 2005 წლის 17 

იანვრის N3 დადგენილება აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის  დეპარტამენტის დებულების 

დამტკიცების შესახებ 

 

17.01.2005 8  

88 აფხაზეთის მთავრობის დადგენილებები : 
1.აფხაზეთის მთავრობის სამინისტროების, 

დეპარტამენტებისა და ადგილობრივი 

მმართველობის ორგანოების საჯარო 

თანამდებობრივი სარგოების შესახებ N5 26.01.2005წ. 

2.სამსახურეობრივი ავტომანქანების გამოყენების 

წესის შესახებ N6 31.01.2005წ. 

3აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ N12 

22.02.2005წ. 

4.სამსახურეობრივი ავტომანქანების გამოყენების 

წესის შესახებ N32 27.06.2005წ. 

 

26.01.2005 

27.06.2005 

23  

89 აფხაზთის მთავრობის განკარგულებები : 
1.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ხელისუფლებაში ტრანსპორტის ექსპლუატაციის 

მოვლა-შენახვის, კომუნალური მომსახურებისა და 

კაპიტალური ხარჯების უზრუნველყოფის შესახებ 

N4 22.02.2005წ. 

2.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

აღმასრულებელი ხელისუფლების  მმართველობის  

ორგანოების რეფორმის განხორციელების მიზნით 

აფხაზეთის მთავრობის სათათბირო ორგანო-

კომისიის შექმნის შესახებ. N80 26.12.2005წ. 

3. .აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

აღმასრულებელი ხელისუფლების  მმართველობის  

ორგანოების რეფორმის განხორციელების მიზნით 

აფხაზეთის მთავრობის სათათბირო ორგანო-

კომისიის შექმნის შესახებ აფხაზეთის მთავრობის 

2005 წლის 26 დეკემბრის N80 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ № 82 30.12.2005წ. 

 

22.02.2005 

30.12.2005 

 

 

 

6  

90 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის 2005 

წლის სამუშაო გეგმა  

 

2005 3  

91 ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის 

დეპარტამენტის მიერ 2004 წელს გაწეული 

მუშაობის შესახებ 

 

14.01.2005 3  

92 2005 წლის ბიუჯეტი 

 

16.03.2005 

30.12.2005 

6  
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 კადრების განყოფილება 

 

   

93 სტატისტიკური ანგარიში ფორმა  

N10-01-01. წლიური 

 

 

2005 2  

 ბუღალტერია 

 

   

94 აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობისა და 

სურსათის სახელმწიფო დეპარტამენტის 

2005 წლის საშტატო განრიგი 

 

 

01.01.2005 

01.09.2005 

 

 

11  

95 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის 2005 

წლის წლიური ბალანსი 

 

 

01.01.2006 9 

 

 

 

 2006  წელი 

კანცელარია 

 

 

  

 

 

96 აფხაზეთის მთავრობის დადგენილებები 

1.აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულების  აგრარულ საკითხთა 

დეპარტამენტის დროებითი დებულების 

დამტკიცების შესახებ N 7 01.02.2006წ.  

2. “აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულების  აგრარულ საკითხთა 

დეპარტამენტის დროებითი დებულების 

დამტკიცების შესახებ„ აფხაზეთის 

მთავრობის 2006 წლის 01 თებერვლის N7 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ N26 15.06.2006წ.   

3. აფხაზეთის ა/რ აგრარულ საკითხთა 

დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების 

შესახებ N37 15.11.2006წ.   
 

01.02.2006 

15.11.2006 

 

19 

 

 

 

 

 

97 აფხაზეთის მთავრობის დადგენილება 

აფხაზეთის ა/რ აგრარულ საკითხთა 

დეპარტამენტის საქვეუწყებო 

დაწესებულება სურსათის უვნებლობის, 

ვეტერინარიის და მცენარეთა დაცვის 

სამმართველოს შექმნის შესახებ N38 

15.11.2006წ.   

 

15.11.2006 1  
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98 აფხაზეთის მთავრობის განკარგულებები: 

1.აფხაზეთის მთავრობის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფისა და 

აფხაზეთის გალის რაიონის სოფლის 

მეურნეობაში დასაქმებული 

მოსახლეობისათვის მინერალური სასუქის 

მიწოდების შესახებ N24 04.05.2006წ. 

2.აფხაზეთის დევნილთა სოციალური და 

სამართლებრივი დაცვის მექანიზმების 

სრულყოფის, აფხაზეთის ა/რ 

მმართველობის ორგანოთა 

ინსტიტუციონალური და სამართლებრივი 

რეფორმების საკითხებზე აფხაზეთის 

მთავრობის სამთავრობო ორგანო-კომისიის 

შექმნის შესახებ N37 22.06.2006წ. 

3. აფხაზეთის ა/რ გულრიფშის რაიონის 

კოდორის ხეობის მოსახლეობისათვის 

2006/07 წლის ზამთრის პერიოდისათვის 

სურსათითა და პირველადი მოხმარების 

საქონლით მომარაგების ღონისძიებათა 

შესახებ N40 03.07.2006წ. 

 

04.05.2006 

03.07.2006 

 

 

11  

99 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ეკონომიკის სამინისტროს ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ  

NN01/32; 01/54 

 

01.05.2006 

30.06.2006 

 

8  

100 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება „აგრარულ საკითხთა 

დეპარტამენტის“ ბრძანებები ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ №9;19 

 

 

31.03.2006 

07.07.2006 

 

 

3  

101 აგრარულ საკითხთა დეპარტამენტის მიერ 

დასახული ძირითადი ღონისძიებათა 

ნუსხა 

 

16.05.2006 4  

102 აფხაზეთის ა/რ აგრარულ საკითხთა 

დეპარტამენტის სამუშაო პრიორიტეტები  

 

25.12.2006 2  

103 ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის 

დეპარტამენტის მიერ 2005 წელს გაწეული 

მუშაობის შესახებ 

 

20.01.2006 2  
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104 2006 წლის ბიუჯეტი 

 

 

27.04. 2006 

21.12.2006 

 

 

17  

 კადრების განყოფილება 

 

   

105 აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის 

დეპარტამენტის ბრძანება თანამშრომელთა 

გაფრთხილების შესახებ 

 

 

03.01.2006 1  

106 აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის 

ბრძანებები  N292, N297.  

1. გ. ესაკიას აფხაზეთის აგრარულ 

საკითხთა დეპარტამენტის 

თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ 

2. გივი ფარფალიას აფხაზეთის აგრარულ 

საკითხთა დეპარტამენტის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-სურსათის უვნებლობის, 

ვეტერინარიის და მცენარეთა დაცვის 

სამმართველოს უფროსად დანიშვნის 

შესახებ 

 

01.11. 2006 

16.11.2006 

 

 

2  

107 სტატისტიკური ანგარიში ფორმა N10-01-02  

2006 წელი I-III კვარტალი 

 

 

10.05. 2006 

13.10.2006 

 

 

3  

 ბუღალტერია 

 

   

108 აფხაზეთის ა/რ საქვეუწყებო 

დაწესებულება „აგრარულ საკითხთა 

დეპარტამენტი“-ს  2006 წლის საშტატო 

განრიგი 

 

24.02.2006 

01.12.2006 

 

 

5  

109 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის 2006 

წლის მე-2 კვარტლის ბალანსი 

 

 

10.07.2006 8  

110 გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 

დეპარტამენტის 2006 წლის მე-2 კვარტლის 

ბალანსი 

 

 

10.07.2006 8  
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111 აფხაზეთის ა/რ აგრარულ საკითხთა 

დეპარტამენტის  2006 წლის წლიური 

ბალანსი 

 

 

01.01.2007 8  

 2007  წელი 

კანცელარია 

 

   

112 აფხაზეთის მთავრობის დადგენილება N23 

2007 წლის 30 მარტი, აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის 

მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის 

დებულების დამტკიცების შესახებ 

(დებულებაში შესული ცვლილებებით) 

 

 

30.03.2007 3  

113 აფხაზეთის მთავრობის დადგენილება 

აფხაზეთის ა/რ მთავრობის აპარატის და 

სამთავრობო დაწესებულებების საჯარო 

მოსამსახურეთა ზემო აფხაზეთში 

როტაციის წესის და გრაფიკის 

დამტკიცების შესახებ N24 

 

 

15.04.2007 4  

114 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების  დეპარტამენტის 

განკარგულება N01. 10.12.2007წ. 

(განკარგულებას თან ერთვის 2007 წლის 

საუკეთესო სპორტსმენის ნომინაციაზე 

წარსადგენი კანდიდატურის შემრჩევი 

კომისიის ოქმი N1. 11.12.2007წ.) 

 

 

10.12.2007 

11.12.2007 

 

 

4  

115 აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის, 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების  დეპარტამენტის ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ 

 NN5; 6; 8; 14; 15; 21. 

 

 

26.04.2007 

11.07.2007 

 

13  

116 ინფორმაცია აგრარულ საკითხთა 

დეპარტამენტის მიერ 2006 წელს გაწეული 

მუშაობის შესახებ  

 

25.01.2007 7  
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117 ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების  დეპარტამენტის მიერ 2007 

წლის 9 თვეში ჩატარებული მუშაობის 

შესახებ 

 

30.10.2007 3  

118 2007 წლის ბიუჯეტი 

 

 

 

20.02.2007 

27.11.2007 

 

34  

 კადრების განყოფილება 

 

 

   

119 აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის 

ბრძანებები 

1.N93 გარი ესაკიას აფხაზეთის სოფლის 

მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის 

თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ 

02.04.2007წ. 

2.N116 ჯუმბერ ბოიკოს აფხაზეთის ა/რ 

სოფლის მეურნეობის  გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის მოადგილედ-

დეპარტამენტის საქვეუწყებო 

დაწესებულება სატყეო სამმართველოს 

უფროსად დანიშვნის შესახებ 

 

 

02.04.2007 

08.05.2007 

 

 

2  

120 სტატისტიკური ანგარიში ფორმა N10-01-01 

წლიური  

 

 

2007 2  

 ბუღალტერია 

 

   

121 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების  დეპარტამენტის 

2007 წლის საშტატო განრიგი 

 

 

01.01.2007 

26.10.2007 

 

 

16  

122 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების  დეპარტამენტის 

2007 წლის წლიური ბალანსი  

01.01.2008 8  
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 2008  წელი 

კანცელარია 

 

   

122 აფხაზეთის მთავრობის განკარგულებები: 

1.აფხაზეთის მთავრობის აპარატის, 

აფხაზეთის მინისტრების აპარატებისა და  

აფხაზეთის აღმასრულებელი 

ხელისუფლების დაწესებულებების 

სახელმწიფო მოხელეების პირად 

საკუთრებაში არსებული 

ავტოსატრასპორტო საშუალებების 

სამსახურებრივი მოვალეობის 

შესასრულებლად გამოყენებისა და მათი 

საწვავის ტალონებით უზრუნველყოფის 

შესახებ N44   19.08.2008 წ. 

2.აფხაზეთის მთავრობისათვის 

გადმოცემული სახელმწიფო სახელმწიფოს 

საკუთრებაში მიქცეული სამრეწველო და 

საყოფაცხოვრებო დანიშნულების 

საქონელის მიღებისა და განკარგვის 

შესახებ N55  25.09.2008 წ. 

 

19.08.2008 

25.09.2008 

 

 

5  

124 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების  დეპარტამენტის 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის 

შესახებ N N35, 43,48 

 

30.06.2008 

18.08.2008 

 

5  

125 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის 2008 

წელს ზემო აფხაზეთში გასატარებელი 

ღონისძიებათა ნუსხა 

 

30.05.2008 3  

126 2008 წლის ბიუჯეტი 21.01.2008 

04.12.2008 

 

30  

 კადრების განყოფილება 

 

   

127 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების  დეპარტამენტის 

ბრძანებები პირადი შემადგენლობის 

შესახებ 

 

22.01.2008 

20.10.2008 

 

9  

128 სტატისტიკური ანგარიში ფორმა N10-01-01  

წლიური 

2008 

 

5  
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 ბუღალტერია 

 

   

129 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების  დეპარტამენტის 

2008 წლის საშტატო განრიგი 

 

 

21.01.2008 

01.08.2008 

 

7  

130 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების  დეპარტამენტის 

2008 წლის ბალანსი  

 

 

16.01.2009 12  

  

2009 წელი 

კანცელარია 

 

   

131 აფხაზეთის მთავრობის განკარგულება N67 

2009 წლის 27 სექტემბერს სამეგრელოს 

რეგიონში განსახორციელებელ 

ღონისძიებათა გეგმის დამტკიცების 

შესახებ 

 

 

25.09.2009 2  

132 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების  დეპარტამენტის 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის 

შესახებ: №№19; 28; 37. 

 

 

27.07.2009 

04.11.2009 

 

 

7  

133 ინფორმაცია აფხაზეთის ა/რ სოფლის 

მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის 

მიერ 2008 წელს გაწეული მუშაობის 

შესახებ 

 

 

 

08.01.2009 2  

134 2009 წლის ბიუჯეტი 

 

 

 

28.01.2009 

29.12.2009 

 

26  
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 კადრების განყოფილება 

 

   

135 აფხაზეთის ა/რ თავმჯდომარის ბრძანებები: 

1. N38 აფხაზეთის აღმასრულებელი 

ხელისუფლების დაწესებულებების 

ხელმძღვანელების პირველი მოადგილეებისა 

და მოადგილეებისათვის უფლებამოსილების 

შეწყვეტისა და სამსახურებრივი მოვალეობის 

შესრულების დაკისრების შესახებ 16.06.2009 წ. 

2.  N39 აფხაზეთის მთავრობის წევრებისათვის 

უფლებამოსილების შეწყვეტისა და 

სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების 

დაკისრების შესახებ 16.06.2009წ. 

 

 

16.06.2009 2  

136 სტატისტიკური ანგარიში ფორმა №10-01-01 

წლიური 

 

 

2009 

 

2  

 

 ბუღალტერია 

 

   

137 აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის, 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 

დეპარტამენტის და მისდამი 

დაქვემდებარებული დაწესებულებების - 

საქვეუწყებო სამმართველოების 2009 წლის 

საშტატო განრიგი და თანამდებობათა ნუსხა 

 

 

01.07.2009 

18.11.2009 

 

12  

138 აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის, 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 

დეპარტამენტის 2009 წლის ბალანსი 

 

 

01.01.2010 13  

 2010 წელი  

კანცელარია 

 

   

139 აფხაზეთის მთავრობის დადგენილება N10 

სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების  

წესის შესახებ 

 

 

 

18.02.2010 4  
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140 აფხაზეთის მთავრობის განკარგულებები: 

1. აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის, 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 

დეპარტამენტის, აფხაზეთის ა/რ სოფლის 

მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების დეპარტამენტის საქვეუწყებო 

დაწესებულება -სურსათის უვნებლობის, 

ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის 

სამმართველოს და აფხაზეთის სოფლის 

მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი  

რესურსების დეპარტამენტის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-სატყეო სამმართველოს 

საშტატო ნუსხებისა და თანამდებობრივი 

სარგოების შესახებ  N9   09.02.2010წ.  

2. „კომპაქტური ჩასახლების ობიექტებში 

განსახლებულ აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის, 

საყოფაცხოვრებო პირობების შესწავლისა და 

ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნასთან 

დაკავშირებული ღონისძიებების შესახებ“, 

აფხაზეთის მთავრობის 2009 წლის 19 

ნოემბრის N93 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ N19  03.06.2010 წ. 

3. „აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის, 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 

დეპარტამენტის, აფხაზეთის ა/რ სოფლის 

მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების დეპარტამენტის საქვეუწყებო 

დაწესებულება -სურსათის უვნებლობის,  

ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის 

სამმართველოს და აფხაზეთის სოფლის 

მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი  

რესურსების დეპარტამენტის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-სატყეო სამმართველოს 

საშტატო ნუსხებისა და თანამდებობრივი 

სარგოების შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 

2010 წლის 09 თებერვლის N9 

განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ N22   20.07.2010 წ.   

 

 

 

 

09.02.2010 

20.07.2010 

 

17   
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141 აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის 

ბრძანებები: 

1.N458 გ. ბარამიას ქ. ქუთაისსა და ბათუმში 

მივლინების შესახებ. 25.10.2010 წ. 

2.478 აფხაზეთის აღმასრულებელი 

ხელისუფლების დაწესებულებების - 

დეპარტამენტების სამართლებრივი 

სტატუსის განსაზღვრის მიზნით აფხაზეთის 

მთავრობის თავმჯდომარესთან სათათბირო 

ორგანო - კომისიის შექმნის შესახებ 

09.11.2010 წ. 

 

 

25.10.2010 

09.11.2010 

 

 

5  

142 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების  დეპარტამენტის 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის შესახებ 

NN23; 49; 55. 

 

 

31.03.2010 

01.12.2010 

 

 

3  

143 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების  დეპარტამენტის და 

მისდამი დაქვემდებარებული 

ორგანიზაციების მიერ 2009 წელს გაწეული 

მუშაობის ანგარიში 

 

 

21.01.2010 4  

144 დოკუმენტები სახელმწიფო სტრატეგიის 

„ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ-

ჩართულობა თანამშრომლობის გზით“ 

სამოქმედო გეგმის განხორციელების შესახებ 

(საქართველოს მთავრობის განკარგულება, 

სამოქმედო გეგმის პროექტი, წინადადებები, 

მიმოწერა) 

 

 

27.01.2010 

03.07.2010 

 

70  

145 2010 წლის ბიუჯეტი 

 

 

 

05.02.2010 

25.11.2010 

 

28  

 კადრების განყოფილება 

 

   

146 სტატისტიკური მონაცემები ფორმა N7-2-01 

(ანგარიში) წლიური 

 

2010 

 

2  
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 ბუღალტერია 

 

   

147 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების  დეპარტამენტის 

ბრძანება  საშტატო განრიგისა და 

თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების 

შესახებ. (დანართში იხილეთ საშტატო 

განრიგი) 

 

 

09.02.2010 

20.07.2010 

 

4  

148 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების  დეპარტამენტის 2010 

წლის ბალანსი  

 

 

01.01.2011 14  

 2011 წელი  

კანცელარია 

 

   

149 აფხაზეთის მთავრობის დადგენილება 

,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების  დეპარტამენტის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2007 წლის 30 მარტის 

№23 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ №3 10.02.2011 წ.  

 

 

10.02.2011 2  

150 აფხაზეთის მთავრობის განკარგულება 

ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტის-

დიზაინის რეგისტრაციისას, პროდუქტის 

დიზაინში სახელწოდების - „სოხუმი“ 

გამოყენების შესახებ 

 

 

31.08.2011 2  

151 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების  დეპარტამენტის 

ბრძანებები ძირითადი საქმიანობის შესახებ 

NN3; 4; 7; 10; 12; 21; 25; 28; 35; 39; 43; 48; 51; 55; 

66; 69; 71. 

 

 

04.01.2011 

01.11.2011 

 

 

57  
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152 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების  დეპარტამენტის 

საქმიანობის ძირითადი პრიორიტეტული 

მიმართულების და დაგეგმილი 

ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია  

 

18.07.2011 4  

153 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების  დეპარტამენტის 

მიერ 2010 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიში 

 

13.01.2011 6  

154 ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების  

დეპარტამენტის მიერ 2011 წლის 9 თვეში 

ჩატარებული სამუშაოების შესახებ 

 

18.11.2011 3  

155 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების  დეპარტამენტის 

აფხაზეთის ა/რ რისკის ანალიზისა და 

შეფასების სამმართველოს, მცენარეთა დაცვის 

და ვეტერინარული განყოფილების 2011 წლის 

წლიური ანგარიში 

 

 

19.12.2011 8  

156 პროექტი კომპაქტურ ჩასახლებაში მცხოვრები 

იძულებით გადაადგილებული ქართულ-

აფხაზური ოჯახების სოფლის მეურნეობის 

დარგში ერთობლივი დასაქმების საკითხში 

დახმარების შექმნის პროგრამა 

 

2011 11  

157 2011 წლის ბიუჯეტი 

 

 

03.01.2011 

28.11.2011 

 

25  

 კადრების განყოფილება   

 

 

158 აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის 

ბრძანება. N172 იგორ გახარიას აფხაზეთის ა/რ 

სოფლის მეურნეობის გარემოს დაცვის და 

ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის 

საქვეუწყებო დაწესებულება- სურსათის 

უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა 

დაცვის სამმართველოს უფროსის 

თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ 

 

15.03.2011 2  



28 
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159 სტატისტიკური (მონაცემები) ანგარიში ფორმა 

N7-2-02. I-II კვარტალი ივლისი, აგვისტო, 

სექტემბერი  

 

2011 5  

 ბუღალტერია 

 

   

160 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების  დეპარტამენტის 

აპარატის 2011 წლის საშტატო განრიგი 

 

 

2011 3  

161 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების  დეპარტამენტის 2011 

წლის ბალანსი 

 

 

01.01.2012 18  

     

   

p.s. იხილეთ ანაწერი =1-ის დამატებითი ანაწერი,რომელსაც დაემატა კანცელარიის 4 (ოთხი) 

საქმე. 

 

1 2 3 4 5 

  

2008 წელი  

კანცელარია 

 

   

1 აფხაზეთის ა/რ სურსათის უვნებლობის, 

ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის 

სამმართველოს თანამშრომელთა კრების 

ოქმი, მოხსენებითი ბარათები კ.ზაქარაიას 

მოხსენებითი ბარათის განხილვასთან 

დაკავშირებით  

 

 

11.09.2008 

16.09.2008 

 

30  

 2009 წელი  

კანცელარია 

 

   

2 აფხაზეთის ა/რ სურსათის უვნებლობის, 

ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის 

სამმართველოს ვეტერინალური 

განყოფილების 2009 წლის სამუშაო გეგმა  

 

2009 4  
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 2011 წელი  

კანცელარია 

 

   

3 აფხაზეთის მთავრობის დადგენილება 

აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის, 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 

დეპარტამენტის საქვეუწყებო დაწესებულება -

სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და 

მცენარეთა დაცვის სამმართველოს 

ლიკვიდაციის შესახებ დადგენილება №2 

 

10.02.2011 3  

4 დოკუმენტები  

აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 

დეპარტამენტის საქვეუწყებო დაწესებულება -

სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და 

მცენარეთა დაცვის სამმართველოს  

1. სალიკვიდაციო ბალანსი 

2. საინვენტარიზაციო აქტი  

3. განსაკარგავი ქონების ჩამონათვალი 

  

14.03.2011 

15.03.2011 

 

33  

      

        სულ ანაწერში №1  შეტანილია 1993-2011 წლების  161 (ას სამოცდაერთი) მუდმივად 

შესანახი საქმე,  №№1-დან  161-ის ჩათვლით, რომელსაც დაემატა  p.s. -ით გამოტანილი 4 

(ოთხი) საქმე,  სულ: მუდმივად შესანახ  საქმეთა რაოდენობა 165  (ას სამოცდახუთი) 

 

 

 

 


