
       

      ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის

ეკონომიკის, ქონების აღრიცხვისა და 
მართვის სამსახურის მიერ

 2020 წელს 

გაწეული სამუშაოს ანგარიში



ხონის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის, ქონების აღრიცხვისა
და მართვის სამსახურის ანგარიში

    ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების აღრიცხვისა და მართვის 
სამსახური წარმოადგენს ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულს, 
რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების 
პროგრამების პროექტების შემუშავებას და მათი განხორციელების კოორდინაციას, 
მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ადგილობრივი ქონების აღრიცხვა – 
რეგისტრაციას, მართვას და ეფექტურ გამოყენებას.
    სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, მერიის 
დებულების, სამსახურის დებულებისა და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი 
აქტების შესაბამისად.        
    ეკონომიკის, ქონების აღრიცხვისა და მართვის სამსახური  შედგება: სამსახურის 
უფროსის, აგრარული საკითხთა განყოფილების უფროსის, მუნიციპალური ქონების 
აღრიცხვის განყოფილების უფროსისა და ოთხი უფროსი სპეციალისტისაგან. 
 ეკონომიკის, ქონების აღრიცხვისა და მართვის სამსახურის ფუნქციებს წარმოადგენს: 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, ან სარგებლობაში არსებული ქონების, საწარმოთა 
წილების, აქციების, ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია, მუნიციპალური 
ქონების მონაცემთა ბაზის შექმნა და განახლება. ზედამხედველობა მუნიციპალური 
ქონების დაცვაზე, მართლზომიერ სარგებლობასა და განკარგვაზე. წინადადებებისა და 
საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება მუნიციპალური ქონების შექმნის, შეძენის, 
პრივატიზების, ან სარგებლობაში გადაცემის საკითხებზე. წინადადებების, დასკვნების 
და რეკომენდაციების შემუშავებას ეკონომიკური განვითარების მიზნით ინვესტიციების 
დაგეგმვის, ინვენსტორებთან თანამშრომლობის შესაბამისი საინვესტიციო 
პროგრამებისა და პროექტების მომზადების საკითხებზე.
აგრარულ საქმეთა განყოფილების ფუნქციებს განეკუთვნება: მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებაზე ზრუნვა, მემცენარეობისა 
და მეცხოველეობის დარგის ხელმძღვანელობა, სასოფლო სამეურნეო სავარგულების 
კონტროლი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განხორციელებულ მიზნობრივ 
პროექტებში აქტიური მონაწილეობა და მისი წარდგენა ადგილობრივი 
თვითმმართველობის წინაშე.
მუნიციპალური ქონების აღრიცხვის განყოფილების ფუნქციებს წარმოადგენს: 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების 
რეგისტრაცია, აღრიცხვა. წინადადებების  და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება 
მუნიციპალური ქონების შექმნის, შეძენის, პრივატიზების ან სარგებლობაში  გადაცემის 
საკითხებზე. მუნიციპალური ქონების მონაცემთა ბაზის შექმნასა და განახლებას. 



2020 წელს ეკონომიკის სამსახურის მიერ განხორციელებულ საქმიანობასა და 
აქტივობებზე პერიოდულად ცნობილი იყო საკრებულოსათვის. ამჟამად წარმოგიდგენთ 
საანგარიშო წელს შესრულებული სამუშაოს  სრულ მონაცემებს.

2020 წელს  სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ  
დამატებითი ქონების სახით გადმოგვეცა და მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში   დავარეგისტრირეთ შემდეგი უძრავი ქონება

N მისამართი და საკადასტრო 
კოდი

შენობა-ნაგებობა
(ფართი კვ.მ)

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთი (ფართი კვ.მ)

1.  ხონი, სოფ. გორდი
(ს/კ 37.02.31.743)

--- 2100.0

2. ხონი, სოფ. ხიდი
 (ს/კ 37.04.31.971)

N1; N2 281.0

3. ქ. ხონი, 
 (ს/კ 37.07.43.313)

--- 8100.0

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს წერილობითი თანხმობის 
საფუძველზე და 2020 წელს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  

დამატებითი ქონების სახით დავარეგისტრირეთ შემდეგი უძრავი ქონება

N მისამართი და 
საკადასტრო კოდი

შენობა-ნაგებობა
(ფართი კვ.მ)

არასასოფლო-
სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთი (ფართი კვ.მ)

1. სოფელი გორდი
(ს/კ 37.02.31.741)

--- 483.0

2. სოფელი ხიდი
(ს/კ 37.04.31.988)

--- 153.0

2020 წელს ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დავარეგისტრირეთ 
შემდეგი გზის ნაწილები



N მისამართი და საკადასტრო კოდი
არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთები
ფართი კვ.მ 

1. ქ.ხონი თავისუფლების მოედანი 
ჭანტურიას ქუჩის დასავლეთით

 (ს/კ 37.07.38.859)
12.0

ხონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში დავიწყეთ და ეტაპობრივად 
მიმდინარეობს დაურეგისტრირებული სტადიონების რეგისტრაცია. 

2020 წელს ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში სახელმწიფო 
ქონების ეროვნული სააგენტოს წერილების საფუძველზე 

დავარეგისტრირეთ 
შემდეგი სტადიონები

N მისამართი და საკადასტრო კოდი
არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთები
ფართი კვ.მ 

1. სოფელი მათხოჯი
(ს/კ 37.04.31.952)

9786.0

2. სოფელი ნახახულევი
(ს/კ 37.05.32.721)

9582.0

3. სოფელი კონტუათი
(ს/კ 37.05.34.199)

9188.0

4. ირ. აბაშიძის ქუჩა
(ს/კ 37.07.43.748)

20035.0

2020 წელს ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
დარეგისტრირებულია შემდეგი გარე განათების სისტემები 

(ხაზოვანი ნაგებობა)

N მისამართი და საკადასტრო კოდი რაოდენობა
(ცალი)

გრძივი მეტრი



1. სოფ. მათხოჯი
 (ს/კ 37.00.345)

17 950.00

2. სოფ. ახალბედისეული
 (ს/კ 37.00.346)

22 1380.00

3. სოფ. ქუტირი
(ს/კ 37.00.347)

18 710.00

4. სოფ. ქუტირი
(ს/კ 37.00.349)

12 226.29

5. სოფ. ძეძილეთი
(ს/კ 37.00.348)

9 284.91

     ხონის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ლტოლვილთა დანიის საბჭოს 
საქართველოს წარმომადგენლობას შორის 2019 წლის 28 ივნისს გაფორმებული 
ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის შესაბამისად, ლტოლვილთა დანიის საბჭომ 
დაასრულა ხონის მუნიციპალიტეტში, გურამიშვილის ქუჩაზე (ს/კ 37.07.38.610) 
სათემო განათლების ცენტრის მშენებლობისთვის საჭირო სამუშაოები და მიღება-
ჩაბარების აქტით გადმოსცა ხონის მუნიციპალიტეტის მერიას სრულ სარგებლობასა 
და მფლობელობაში. აღნიშნული ქონება მიღებულ იქნა  ექსპლუატაციაში და 
დავარეგისტრირეთ მუნიციპალიტეტის საკუთრებად.  

2020 წლის საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის შესაბამისად 
ელექტრონული აუქციონის წესით განვახორციელეთ შემდეგი 

უძრავი და მოძრავი ქონების პრივატიზება

N მისამართი
საკადასტრო კოდი

ობიექტის დასახელება
(ფართობი კვ.მ)

ღირებულება
(ლარი)

1. ------- ლითონის ავზები (ტევადობა 40 
ტონა, რაოდენობა 4 ცალი)

         24200.0
          

2. სოფ. ჩაის მეურნეობა 
(ს/კ 37.06.32.218)

შენობა-ნაგებობა N1-ის 
დემონტაჟის შედეგად 

მიღებული მეორადი მასალა  

1650.0

3. კაკაბაძის ქ. N31
ს/კ 37.07.38.307 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშ. 
მიწის ნაკვეთი-449.0 კვ.მ

შენობა-ნაგებობა N01/1-125.0კვ.მ 
38632.0

4. კაკაბაძის ქ. 
ს/კ 37.07.38.003

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშ. 
მიწის ნაკვეთი-2649.0 კვ.მ

შენობა-ნაგებობა N01/1; N02/1; 
N03/1; N04/1;

71400.0



5. სოფ. ძეძილეთი
ს/კ 37.03.32.001

  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშ 
მიწი ნაკვეთი-453.0 კვ.მ

შენობა-ნაგებობა N1-280.0კვ.მ

       24178.0

6. რუსთაველის ქ.
ს/კ 37.07.38.788

  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშ. 
მიწის ნაკვეთი-3539.0 კვ.მ

69490.0

ქონების პრივატიზების შედეგად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შემოსული თანხა 
შეადგენს -  229 550.0 ლარს

2020 წელს ელექტრონული აუქციონის წესით იჯარით  გავეცით 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისრტირებული

 შემდეგი უძრავი ქონება

N მისამართი და საკადასტრო 
კოდი

საიჯარო ობიექტი ღირებულება
წლიური

1. ჭანტურიას ქ. N10-ის 
დასავლეთით
ს/კ 37.07.38.859

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების. მიწის 

ნაკვეთი- 6.0 კვ.მ 
660.0 ლარი

   ხონის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 18 მაისის N39 588 ბრძანების 
საფუძველზე შეიქმნა თვითნებურად დაკავებული მიწების საკუთრების აღიარების 
კომისია, რომლის წევრთა  უმრავლესობა ეკონომიკის სამსახურის თანამშრომელია.  
კომისიამ 2020 წელს განიხილა 110 განცხადება, საიდანაც 68 გადაწყდა დადებითად 
და გაიცა საკუთრების უფლების მოწმობები.

აგრარული განყოფილების
2020 წლის ანგარიში

   ხონის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა ერთ-ერთ ძირითად 
მაპროფილებელ დარგს წარმოადგენს, შესაბამისად მოსახლეობის  უმეტესი 
ნაწილი ამ დარგშია ჩართული და ის მათი არსებობის ძირითად წყაროს 
წარმოადგენს. 

 2020 წელს მუნიციპალიტეტში დამუშავებული იქნა  3650 ჰა სასოფლო-
სამეურნეო ფართობი.  მოწეული იქნა მარცვლეული კულტურა 11 100 ტონა, 



(მათ შორის ლობიო 15 ტონა, სოიო 12 ტონა), თხილი 610 ტონა, კაკალი 33 ტონა, 
კარტოფილი 509 ტონა, კომბოსტო 60 ტონა, ბადრიჯანი 325 ტონა, კიტრი 250 
ტონა, პომიდორი 800 ტონა, ყურძენი 368 ტონა, ხურმა,1200 ტონა, ტყემალი 375 
ტონა, მწვანილი 72 ტონა, თაფლი 65 ტონა.

 მუნიციპალიტეტში აღირიცხება 26 500 სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, 
ღორი 1267 სული, ცხვარი 1190 სული, თხა 1023, ქათამი 300 000 ფრთა.

  საირიგაციო სისტემის რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
არსებული ხონი-სამტრედიის სარწყავი სისტემა, რომელიც ემსახურება ხონის 
მუნიციპალიტეტში 8234  ჰა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულს მაგისტრალური 
არხებით სიგრძით 164 კმ-ი და შიდა სარწყავი ქსელები 233კმ.  სარწყავ 
სისტემაზე ყოვემწლიურად მიმდინარეობს საექსპლუატაციო-სარემონტო 
სამუშაოები. 2020 წელს მუნიციპალიტეტში განხორციელდა 15 პროექტი და 
საექსპულატაციო-სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდა 24.1კმ სარწყავ არხებს. 

 როგორც ცნობილია, 2020 წელს მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობდა 
ბრძოლა მავნებელი მწერის აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ, აზიური 
ფაროსანას მიერ მიყენებული ზიანის შესამცირებლად, გარემოს დაცვისა და 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და შრომის ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული რეკომენდაციების 
საფუძველზე, მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე ცივი შესხურებით 
შეიწამლა როგორც საყანე მასიური ფართობები, ასევე ტყის პირები  და 
ბუჩქნარები, სულ ჯამში -297ჰა, ასევე თერმული ნისლით რამოდენიმეჯერ 
დამუშავდა ფართობები ადმინისტრაციულ ერთეულებში-სულ ჯამში 3580 ჰა.    

 მუნიციპალიტეტში გრძელდება მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად 
მცხოვრები პირებისთვის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და 
აღდგენის პროცესი, რომელსაც ანხორციელებს აგრარული განყოფილება. 
დღეისათვის მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მინიჭებული აქვს კინჩხის 
ადმინისტრაციული ერთეულის ოთხ სოფელს: ზედა კინჩხა, ქვედა კინჩას, 
კინჩაფერდს და საწისქვილოს.2020 წლის მონაცემებით მაღალმთიან 
დასახლებაში მცხოვრები პირის სტატუსი მინიჭებული აქვს 179 ბენეფიციარს.

 მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონი“-ს 
შესაბამისად, 2020 წელს მაღალმთიან დასახლებაში სტატუს მინიჭებული 
პირების მაღალმთიან დასახლებაში ფაქტობრივად ცხოვრების ასახვის 
მიზნით, აგრარულ განყოფილებაში შექმნილი მონიტორინგის ჯგუფის მიერ 
რამოდენიმეჯერ განხორციელდა გადამოწმება-მონიტორინგი. პირველადი 
მონიტორინგით გადამოწმებული იქნა 29 სტატუს მინიჭებული პირი, 
მეორადი მონიტორინგის დროს 16, ჯამში გადამოწმდა მაღალმთიან 
დასახლებაში ფაქტობრივად მცხოვრები 45 სტატუს მინიჭებული ფიზიკური 
პირი.

 მაღალმთიან დასახლებაში ფაქტობრივად მცხოვრები ფიზიკური 
პირებისათვის სტატუსის მისანიჭებელი განცხადებების მიღება გრძელდება.



 ხონის მუნიციპალიტეტში, ნარჩენების მართვის სრულყოფის მიზნით 
ნარჩენების მართვის კოდექსის შესაბამისად, შეიქმნა ,,მუნიციპალური  
ნარჩენების მართვის გეგმა“. (2018-2022წ).ხონის მუნიციპალური  ნარჩენების 
მართვის გეგმა 2018 წლის 28 თებერვალს N 4018 განკარგულებით 
დამტკიცებული იქნა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ. გეგმა მოიცავს 12 
ამოცანას და 24 ღონისძიებას.

 2020 წლის მდგომარეობით მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის 
ღონისძიებებიდან 11 შესრულებულია სრულად (45,8%),  7 შესრულების 
პროცესშია (29,16%)

  4 განხორციელდება უახლოეს მომავალში (20,83%), 

   1 ფინანსური რესურსების სიმწირის გამო ამ ეტაპზე ვერ ხორციელდება 
(4,16%)

 საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მუნიციპალიტეტი სრულად იქნა 
უზრუნველყოფილი    იმ ნაგავშემკრები კონტეინერებით, რომელიც გეგმით 
იყო გათვალისწინებული.   მუნიციპალიტეტში ნარჩენების შეგროვებასა და 
ტრანსპორტირებას კონტეინერული სისტემით ახორციელებს მუნიციპალური 
ა(ა)იპ „ხონის კომუნალური სერვის ცენტრი.“  ნარჩენების მათვის 
კონტეინერული სისტემით მოცულია ხონის მუნიციპალიტეტის ქალაქის 
ტერიტორიის 80% და სოფლების ტერიტორის 60% .  ყოველდღიურად 
სერვისცენტრის მიერ ნარჩენების  გატანა ხორციელდება ქ.სამტრედიის 
ნაგავსაყრელზე. 2020 წელს მუნიციპალიტეტმა შეიძინა 56 ერთეული 
ნაგავშემკრები კონტეინერ. ხოლოიმერეთის მეცნიერთა კავშირი ,,პექტრი“-ს  
მიერ გადმოგვეცა 20 პლასტიკის შემკრები კონტეინერი.

 ნარჩენების მართვის გეგმის შესაბამისად 2020 წელს რამოდენიმეჯერ 
განხორციელდა დასუფთავების აქციები, რომლებშიც მონაწილეობა მიიღეს 
მუნიციპალიტეტის მერიის, საკრებულოს, მუნიციპალური აიპების 
თანამშრომლება და მოხალისეებმა.


