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გურიის სახელმწიფო რწმუნებულს
      
      

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. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე 
თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული 
შრომითი ანაზღაურება, ფულადი ჯილდოების და სახელფასო დანამატების ოდენობა 
თვეების მიხედვით;

2. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე   (ცალ-ცალკე) 
საშტატო თანამშრომლებზე შრომის ანაზღაურებისთვის (სარგო, ფულადი ჯილდო, დანამატი 
ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა; (თანამშრომელთა რაოდენობის 
მითითებით)

3. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე  (ცალ-ცალკე) 
შტატგარეშე თანამშრომლებზე (შრომითი ხელშეკრულებით და  ადმინისტრაციული 
ხელშეკრულებით) შრომის ანაზღაურებისთვის (სარგო, ფულადი ჯილდო, სახელფასო 
დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა;(თანამშრომელთა რაოდენობის 
მითითებით.

პატივისცემით

პარლამენტის წევრი
ხატია დეკანოიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

7903/3-23/22
30-08-2022

მცხეთა-მთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებულს
       

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. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე 
თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული 
შრომითი ანაზღაურება, ფულადი ჯილდოების და სახელფასო დანამატების ოდენობა 
თვეების მიხედვით;

2. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე   (ცალ-ცალკე) 
საშტატო თანამშრომლებზე შრომის ანაზღაურებისთვის (სარგო, ფულადი ჯილდო, დანამატი 
ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა; (თანამშრომელთა რაოდენობის 
მითითებით)

3. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე  (ცალ-ცალკე) 
შტატგარეშე თანამშრომლებზე (შრომითი ხელშეკრულებით და  ადმინისტრაციული 
ხელშეკრულებით) შრომის ანაზღაურებისთვის (სარგო, ფულადი ჯილდო, სახელფასო 
დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა;(თანამშრომელთა რაოდენობის 
მითითებით.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხატია დეკანოიძე
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გურიის სახელმწიფო რწმუნებულს
      
      

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. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე 
თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული 
შრომითი ანაზღაურება, ფულადი ჯილდოების და სახელფასო დანამატების ოდენობა 
თვეების მიხედვით;

2. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე   (ცალ-ცალკე) 
საშტატო თანამშრომლებზე შრომის ანაზღაურებისთვის (სარგო, ფულადი ჯილდო, დანამატი 
ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა; (თანამშრომელთა რაოდენობის 
მითითებით)

3. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე  (ცალ-ცალკე) 
შტატგარეშე თანამშრომლებზე (შრომითი ხელშეკრულებით და  ადმინისტრაციული 
ხელშეკრულებით) შრომის ანაზღაურებისთვის (სარგო, ფულადი ჯილდო, სახელფასო 
დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა;(თანამშრომელთა რაოდენობის 
მითითებით.

პატივისცემით

პარლამენტის წევრი
ხატია დეკანოიძე


