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თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

1282/3-12/22
15-02-2022

ადიგენის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ 
საკითხებთან დაკავშრებით:

1. დღეის მდგომარეობით მოქმედი, მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 
ა(ა)იპების, სსიპ-ების, სააქციო საზოგადოების და შპს-ების ჩამონათვალი, 
თითოეულში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა სახელის და გვარის 
მითითებით.

2. დღეის მდგომარეობით მოქმედი, მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 
ა(ა)იპების, სსიპ-ების, სააქციო საზოგადოების და შპს-ების საშტატო ნუსხები, 
თანამდებობრივი სარგოების მითითებით.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
გიორგი ბოტკოველი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი
მისამართი: ქ.	თბილისი	რუსთაველის	გამზ.#8

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	113-113220681
თარიღი:	09/03/2022
პინი:	6168

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს
ბატონ	გიორგი	ბოტკოველს

ბატონო	გიორგი,

თქვენი	მიმდინარე	წლის	15	თებერვლის	№	1282/3-12/22	წერილობითი	მომართვის	პასუხად,	გაწვდით
თქვენ	 მიერ	 მოთხოვნილ	 ინფორმაციას	 -	 ადიგენის	 მუნიციპალიტეტის	 მიერ	 დაფუძნებული	 ა(ა)იპების
საშტატო	ნუსხებს	დანართების	სახით.
დანართი:	8	(რვა)	excel	დოკუმენტი.

პატივისცემით,

შმაგი	ბიძიშვილი

ადიგენის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს
თავმჯდომარე

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=113-113220681&pin=6168


თანამდებობა რაოდენობა

დ
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ხა
 

ხე
ლ

ფ
ას

ი

1 დირექტორი 1 1120

2 ბუღალტერი 1 560

3 საქმის მწარმოებელი 1 270

4 ექთანი 1 290

5 ფეხბურთის სექციის მწვრთნელი 3 425

6 თავისუფალი ჭიდაობის მწვრთნელი 1 425

7 თავისუფალი ჭიდაობის მწვრთნელი 2 270

8 კალათბურთის  მწვრთნელი 1 290

9 თავისუფალი ჭიდაობის მწვრთნელი 1 290

9 რაგბის მწვრთნელი 2 425

10 დარაჯი 1 250

11 დამლაგებელი 1 425

12 რაგბის მწვრთნელი 1 270

13 ძიუდოს მწვრთნელი 1 313

14 ჭადრაკის მწვრთნელი 1 270

15 მწვრთნელი 1 313

ა(ა)იპ ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლა  



N თანამდებობა
რაოდენობ

ა
თანამდებობრივი 

სარგო

1 პედაგოგი/დირექტორი 1 1378

2 ბუღალტერი 1 485

3 დამლაგებელი 4 180

4 პედაგოგი 1 1135

5
რწ.აბასთუმანი. 

პედაგოგი
1 697

6 პედაგოგი, ვარხანი 1 565

7 პედაგოგი, აბასთუმანი 1 177

8 პედაგოგი,უდე 1 833

9 პედაგოგი, უდე 1 372

10
ინფ. ტექ. 

სპეციალისტი,პედაგოგი
1 905

11 რწ. არალი,პედაგოგი 1 591

12 პედაგოგი,არალი 1 781

13 რწ. პედაგოგი, არალი 1 351

14 პედაგოგი, უდე 1 401

15 პედაგოგი 1 219

16 პედაგოგი 1 544

    ა.(ა).ი.პ "ადიგენის სამუსიკო სკოლა" საშტატო ნუსხა



17
სამეურნეო ნაწ. 

კოორდინატორი
1 180



რაოდენობა ხელფასი

1
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა 
და დასუფთავების სამსახური დირექტორი 1 1690

2
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა 
და დასუფთავების სამსახური დირექტორის მოადგილე 1 780

3
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა 
და დასუფთავების სამსახური ბუღალტერი 1 770

4
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა 
და დასუფთავების სამსახური

შესყიდვების 
სპეციალისტი 1 660

5
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა 
და დასუფთავების სამსახური საქმისმწარმოებელი 1 660

6
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა 
და დასუფთავების სამსახური იურისტი 1 720

7
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა 
და დასუფთავების სამსახური

მუნიციპალური 
ნარჩენების აღმრიცხველი 1 660

8
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა 
და დასუფთავების სამსახური

მოსაკრებლის 
სპეციალისტი 1 660

9
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა 
და დასუფთავების სამსახური მექანიკოსი 1 780

10
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა 
და დასუფთავების სამსახური

ტრანსპორტის მართვისა 
და კონტროლის 
სპეციალისტი 1 770

11
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა 
და დასუფთავების სამსახური ზედამხედველი 1 660

12
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა 
და დასუფთავების სამსახური თვითმცლელის მძღოლი

2 660

14
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა 
და დასუფთავების სამსახური დამხმარე მუშა 4 600

18
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა 
და დასუფთავების სამსახური მეეზოვე 24 564

42
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა 
და დასუფთავების სამსახური დამლაგებელი 7 456

49
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა 
და დასუფთავების სამსახური დარაჯი 4 360

53
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა 
და დასუფთავების სამსახური ავტომანქანების მრეცხავი 1 600

54
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა 
და დასუფთავების სამსახური ავტობუსის მძღოლი 2 625

56
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა 
და დასუფთავების სამსახური

ლითონის სანაგვე 
ურნების 1 660

57
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა 
და დასუფთავების სამსახური დამლაგებელი 1 456

58
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა 
და დასუფთავების სამსახური მეეზოვე 1 564

59
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა 
და დასუფთავების სამსახური

სანტექნიკოს 
ელექტრიკოსი 1 660

მუნიციპალიტეტი: ადიგენი

# სამსახური შტატი



60
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა 
და დასუფთავების სამსახური

თვითმცლელი 
ნაგავმზიდი ავტომანქანის 
სათადარიგო მძღოლი

2 40

61

62
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა 
და დასუფთავების სამსახური

თვითმცლელი 
ნაგავმზიდი ავტომანქანის  
სათადარიგო დამხმარე 
მუშა

4 40

66
ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა 
და დასუფთავების სამსახური მუშა 7 40



თანამშრომელი 
შტატით/ 
შტატგარეშე  შენიშვნა

შტატი

შტატი

შტატი

შტატი

შტატი

შტატი

შტატი

შტატი

შტატი

შტატი

შტატი

შტატი

შტატი

შტატი

შტატი

შტატი

შტატი

შტატი

შტატი

შტატი ვაკანტური

შტატი ვაკანტური

შტატი ვაკანტური



შტატგარეშე

დასაქმებულის შრომის 
ანაზღაურება 
განისაზღვრება თვეში  
ყოველ 
გამომუშავებულ  ერთ  
სამუშაო  დღეზე   
დარიცხვით 40 
(ორმოცი) ლარის 
ოდენობით, 
საქართველოს 
კანონმდებლობით 
დადგენილი 
გადასახადების 
გათვალისწინებითდასაქმებულის შრომის 

შტატგარეშე

დასაქმებულის შრომის 
ანაზღაურება 
განისაზღვრება თვეში  
ყოველ 
გამომუშავებულ  ერთ  
სამუშაო  დღეზე   
დარიცხვით 40 
(ორმოცი) ლარის 
ოდენობით, 
საქართველოს 
კანონმდებლობით 
დადგენილი 
გადასახადების 
გათვალისწინებით

შტატგარეშე

დასაქმებულის შრომის 
ანაზღაურება 

განისაზღვრება თვეში  
ყოველ 

გამომუშავებულ  ერთ  
სამუშაო  დღეზე   
დარიცხვით 40 

(ორმოცი) ლარის 
ოდენობით, 
საქართველოს 

კანონმდებლობით 
დადგენილი 

გადასახადების 
გათვალისწინებით



№ თანამდებობა რაოდენობა
თანამდებობრივი 

სარგო

1 დირექტორი 1 1400
2 ბუღალტერი 1 1060
3 ბუღალ.თანაშემწე 1 690
4 შესყ.სპეციალისტი 1 710
5 მეთოდისტი 1 575
6 ინკლუზიის 

სპეციალისტი
1 575

7 ტექნიკური დახმარების 
სპეციალისტი

1 770

8 დამლაგებელი 1 230
14 მზარეული 13 403
15 მზარეულის თანაშემწე 7 288
16 მუსიკის მასწავლებელი 7 288
17 მეეზოვე დარაჯი 1 230
18 დამლაგებელი 8 288
21 მენეჯერი 11 575
22 აღმზრდელი 18 550
25 აღმზრდელის 

თანაშემწე
22 403

28 მეეზოვე დარაჯი 10 196
34 მუსიკის მასწავლებელი 3 230
36 დამლაგებელი 3 253
39 აღმზრდელის 

თანაშემწე 05
4 201.5

51 აღმზრდელი 05 4 275
95 ცეცხლფარეში 8 288

№ შტატგარეშე
თანამდებიბა

ა.ა.ი.პ. ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის საშტატო 
ნუსხა



1 IT მენეჯერი 1 230



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

1324/3-12/22
15-02-2022

ოზურგეთის   მუნიციპალიტეტის მერს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ 
საკითხებთან დაკავშრებით:

1. დღეის მდგომარეობით მოქმედი, მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 
ა(ა)იპების, სსიპ-ების, სააქციო საზოგადოების და შპს-ების ჩამონათვალი, 
თითოეულში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა სახელის და გვარის 
მითითებით.

2. დღეის მდგომარეობით მოქმედი, მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 
ა(ა)იპების, სსიპ-ების, სააქციო საზოგადოების და შპს-ების საშტატო ნუსხები, 
თანამდებობრივი სარგოების მითითებით.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
გიორგი ბოტკოველი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი
მისამართი: ქ.	თბილისი	რუსთაველის	გამზ.#8

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	01-362206815
თარიღი:	09/03/2022
პინი:	0778

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს	გიორგი	ბოტკოველს

ბატონო	გიორგი,

თქვენი	15.02.2022.	N1324/3-12/22	წერილის	პასუხად	გაცნობებთ,	რომ
საქართველოს	კონსტიტუციის	43-ე	მუხლისა	და	საქართველოს	პარლამენტის
რეგლამენტის	148-ე	მუხლის	პირველი	პუნქტებით	გათვალისწინებული
უფლებამოსილების	ფარგლებში	საქართველოს	პარლამენტის	წევრს	უფლება	აქვს
კითხვით	მიმართოს	მთავრობას,	პარლამენტის	წინაშე	ანგარიშვალდებულ	სხვა
ორგანოს,მთავრობის	წევრს,	ყველა	დონის	ტერიტორიული	ერთეულის
ხელისუფლების	ორგანოს,სახელმწიფო	დაწესებულებას.	ამდენად,	თქვენს	წერილში
მითითებული	საკანონმდებლო	საფუძვლები	ითვალისწინებენ	საქართველოს
პარლამენტის	წევრის	მხრიდან	კითხვით	მიმართვის	უფლებამოსილებას,	წერილში	კი
კითხვა	არ	არის	დასმული.	აღნიშნულის	ნაცვლად	თქვენ	ითხოვთ	ინფორმაციისა	და
მთელი	რიგი	დოკუმენტაციის	წარმოდგენას.

ზემოაღნიშნულიდან	გამომდინარე	გთხოვთ,	იმოქმედოთ	საქართველოს	მოქმედი
კანონმდებლობის	შესაბამისად.

პატივისცემით,

მზია	გაგუა

ადმინისტრაციული	სამსახური-სტატისტიკის	და
ადგილობრივი	არქივის	განყოფილება-სტატისტიკის	და
ადგილობრივი	არქივის	განყოფილების	უფროსი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=01-362206815&pin=0778

