
         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

7160/3-23/21
09-07-2021

ჩხოროწყუს 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. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე (ცალ-ცალკე)  
თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული 
ფულადი ჯილდოების და სახელფასო დანამატების (ცალ-ცალკე) ოდენობა თვეების 
მიხედვით;

2. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე   (ცალ-ცალკე) 
საშტატო თანამშრომლებზე შრომის ანაზღაურებისთვის (სარგო, ფულადი ჯილდო, დანამატი 
ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა ;

3. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე  (ცალ-ცალკე) 
შტატგარეშე თანამშრომლებზე შრომის ანაზღაურებისთვის (სარგო, ფულადი ჯილდო, 
სახელფასო დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა;

4. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე  (ცალ-ცალკე) 
თვეების მიხედვით, გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების ჩამონათვალი, როგორიცაა 
სარესტორნო ხარჯები, კონკრეტულ ღონისძიებებზე დახარჯული თანხის რაოდენობა და სხვა 
ხარჯები, რომელიც გათვალისწინებულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-8 
მუხლის 33-ე პუნქტით,  წარმომადგენლობითი ხარჯის მიზნის/მიზნობრიობის, ღონისძიების 
დასახელების, ადგილის  და დანიშნულების მითითებით.

5. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე საწვავის 
მოხმარებაზე გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა თვეების მიხედვით;

6. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე   თანამდებობის 
პირებზე (ცალ-ცალკე სახელის და გვარის მითითებით) გაცემული საწვავის ოდენობა და 
ღირებულება თვეების მიხედვით;

7. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე  (ცალ-ცალკე) 
თანამდებობის პირებზე განპიროვნებული ავტომობილების მიერ გავლილი კილომეტრაჟი და 
100 კილომეტრზე საშუალო წვის მაჩვენებლები;

8. დღეის მდგომარეობით მოქმედი საშტატო ნუსხა, განსაზღვრული თანამდებობრივი 
სარგოების (კოეფიციენტების) მითითებით;

9. 2020 და 2021 წლებში  ადმინისტრაციული და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული 
პირებისთვის გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი, სადაც ასახულია ხელშეკრულების 
საგნის და განსაზღვრული ყოველთვიური შრომის ანაზღაურების შესახებ ინფორმაცია;



10. 2020 და 2021 წლებში  მრჩევლის, ექპერტის და კონსულტანტის პოზიციებზე დასაქმებული 
შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის გაფორმებული ხელშეკრულებების ასლები;

11. 2020 და 2021 წლებში გადაუდებელი აუცილებლობით ან ღონისძიების შეზღუდულ 
ვადებში ჩატარებისთვის განხორციელებული გამარტივებული შესყიდვების რაოდენობა და 
შესყიდვების ფარგლებში, თქვენი უწყების ან შესაბამისი უფლებამოსილი პირის 
სამსახურეობრივი ელექტრონული ფოსტიდან ბაზრის კვლევის მიზნით გაგზავნილი და 
მიღებული წერილების ასლები;

12. კორონავირუსის პანდემიასთან და მის შედეგებთან ბრძოლის ფარგლებში, 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ღონისძიებების ჩამონათვალი. 
ღონისძიების დასახელების/მიზნის და გაწეული ხარჯის მითითებით;

13. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე თანამდებობის 
პირების ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო 
ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების (სასტუმრო, მგზავრობა, დღიური და სხვა) 
შესახებ ჩაშლილი ინფორმაცია (ხარჯვითი კატეგორიების მიხედვით), მივლინების თარიღის, 
მივლინების მიზნისა და ქვეყნის, ქალაქის მითითებით;

14. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე (ცალ-ცალკე) 
გაწეული სარეკლამო ხარჯების ოდენობა, მათ შორის სატელევიზიო, ინტერნეტ, სოციალური 
ქსელის, საბეჭდი მასალების, ბროშურების, ბუკლეტების და სხვა სარეკლამო ხარჯები (ცალ-
ცალკე სარეკლამო ხარჯების სახეობების მიხედვით);

ყოველივე ზემოთხსენებული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფორმით

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხატია დეკანოიძე



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

წერილის	ნომერი:	110-1102133630
თარიღი:	02/12/2021
პინი:	1088

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს
ქალბატონ	ხატია	დეკანოიძეს

ქალბატონო	ხატია,

თქვენი	 2021	 წლის	 09	 ივლისის	 #7160/3-23/21	 წერილი	 პასუხად	 გიგზავნით
ინფორმაციას:

1.	 2020	 წელს	 სახელფასო	 დანამატი	 დაერიცხა	 მერის	 პირველ	 მოადგილეს	 გოჩა
ჩიქოვანს	 1500	 ლარი	 და	 მერის	 მოადგილეს	 ვალერ	 თოდუას	 1300	 ლარფი,
ხოლო	2021	წელს	სახელფასო	დანამატი	ან	ჯილდო	თანამდებობის	პირებზე	არ
გაცემულა;

2.	 2020	 წელს	 საშტატო	 თანამშრომლებზე	 შრომის	 ანაზღაურებისთვის	 გაწეული
ხარჯი:	სარგო	1	279	932	ათ.	ლარი,	დანამატი	 -18	224	ათ.	ლარი,	ხოლო	2021
წელს	(9	ივლისის	მდგომარეობით)	სარგო	669	396	ათ.	ლარი,	დანამატი	49	481
ათ.	ლარი;

3.	 2020	წელს	შტატგარეშე	თანამშრომლებზე	შრომის	ანაზღაურებისთვის	გაწეული
ხარჯი	 :სარგო-79	 462	 ათ.	 ლარი,	 2021	 წელს	 52	 690	 ათ.	 ლარი,	 ხოლო
სახელფასო	დანამატი	და	ფულადი	ჯილდო	არ	გაცემულა;

4.	 2020-2021	 წლების	 წარმომადგენლობითი	 ხარჯების	 შესახებ	 ინფორმაცია	 თან
ერთვის	(დანართი	#1);

5.	 თანამდებობის	 პირებზე	 საწვავის	 მოხმარებაზე	 გაწეული	 ხარჯების	 ოდენობა
თვეების	მიხედვით	თან	ერთვის	(დანართი	#2);

6.	 ჩხოროწყუს	მუნიციპალიტეტის	საშტატო	ნუსხა	თან	ერთვის	(დანართი	#3)
7.	 2021	 წელს	 ადმინისტრაციული	 და	 შრომითი	 ხელშეკრულებით	 დასაქმებული

პირებისთვის	 გაფორმებული	 ხელშეკრულებების	 რეესტრი	 თან	 ერთვის
(დანართი	#4)

8.	 2021	 წელს	 კონსულტანტის	 პოზიციაზე	 ხელშეკრულებით	 დასაქმებულია	 8
თანამშრომელი.	 (ასლებს	 ვერ	 გიგზავნით	 ვინაიდან	 ხელშეკრულება	 შეიცავს
პერსონალურ	ინფორმაციას)

9.	 მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტიდან	 2021	 წელს	 პანდემიასთან	 და	 მის	 შედეგებთან
ბრძოლის	ფარგლებში	ბიუჯეტიდან	თანხის	გამოყოფას	ადგილი	არ	ჰქონია;

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=110-1102133630&pin=1088


გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

10.	 2020	წლის	1	იანვრიდან	6	თვის	მონაცემებით	თანამდებობის	პირების	ქვეყნის
გარეთ	 და	 ქვეყნის	 შიგნით	 განხორციელებულ	 ოფიციალურ	 და	 სამუშაო
ვიზიტებზე	გაწეული	სამივლინებო	ხარჯების	შესახებ	ინფორმაცია	თან	ერთვის
(დანართი	#5);

პატივისცემით,

გოჩა	ჩიქოვანი

ჩხოროწყუს	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი	(მოვალეობის
შემსრულებელი)



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი
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7147/3-23/21
09-07-2021

სენაკის 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. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე (ცალ-ცალკე)  
თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული 
ფულადი ჯილდოების და სახელფასო დანამატების (ცალ-ცალკე) ოდენობა თვეების 
მიხედვით;

2. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე   (ცალ-ცალკე) 
საშტატო თანამშრომლებზე შრომის ანაზღაურებისთვის (სარგო, ფულადი ჯილდო, დანამატი 
ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა ;

3. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე  (ცალ-ცალკე) 
შტატგარეშე თანამშრომლებზე შრომის ანაზღაურებისთვის (სარგო, ფულადი ჯილდო, 
სახელფასო დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა;

4. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე  (ცალ-ცალკე) 
თვეების მიხედვით, გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების ჩამონათვალი, როგორიცაა 
სარესტორნო ხარჯები, კონკრეტულ ღონისძიებებზე დახარჯული თანხის რაოდენობა და სხვა 
ხარჯები, რომელიც გათვალისწინებულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-8 
მუხლის 33-ე პუნქტით,  წარმომადგენლობითი ხარჯის მიზნის/მიზნობრიობის, ღონისძიების 
დასახელების, ადგილის  და დანიშნულების მითითებით.

5. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე საწვავის 
მოხმარებაზე გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა თვეების მიხედვით;

6. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე   თანამდებობის 
პირებზე (ცალ-ცალკე სახელის და გვარის მითითებით) გაცემული საწვავის ოდენობა და 
ღირებულება თვეების მიხედვით;

7. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე  (ცალ-ცალკე) 
თანამდებობის პირებზე განპიროვნებული ავტომობილების მიერ გავლილი კილომეტრაჟი და 
100 კილომეტრზე საშუალო წვის მაჩვენებლები;

8. დღეის მდგომარეობით მოქმედი საშტატო ნუსხა, განსაზღვრული თანამდებობრივი 
სარგოების (კოეფიციენტების) მითითებით;

9. 2020 და 2021 წლებში  ადმინისტრაციული და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული 
პირებისთვის გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი, სადაც ასახულია ხელშეკრულების 
საგნის და განსაზღვრული ყოველთვიური შრომის ანაზღაურების შესახებ ინფორმაცია;



10. 2020 და 2021 წლებში  მრჩევლის, ექპერტის და კონსულტანტის პოზიციებზე დასაქმებული 
შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის გაფორმებული ხელშეკრულებების ასლები;

11. 2020 და 2021 წლებში გადაუდებელი აუცილებლობით ან ღონისძიების შეზღუდულ 
ვადებში ჩატარებისთვის განხორციელებული გამარტივებული შესყიდვების რაოდენობა და 
შესყიდვების ფარგლებში, თქვენი უწყების ან შესაბამისი უფლებამოსილი პირის 
სამსახურეობრივი ელექტრონული ფოსტიდან ბაზრის კვლევის მიზნით გაგზავნილი და 
მიღებული წერილების ასლები;

12. კორონავირუსის პანდემიასთან და მის შედეგებთან ბრძოლის ფარგლებში, 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ღონისძიებების ჩამონათვალი. 
ღონისძიების დასახელების/მიზნის და გაწეული ხარჯის მითითებით;

13. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე თანამდებობის 
პირების ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო 
ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების (სასტუმრო, მგზავრობა, დღიური და სხვა) 
შესახებ ჩაშლილი ინფორმაცია (ხარჯვითი კატეგორიების მიხედვით), მივლინების თარიღის, 
მივლინების მიზნისა და ქვეყნის, ქალაქის მითითებით;

14. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე (ცალ-ცალკე) 
გაწეული სარეკლამო ხარჯების ოდენობა, მათ შორის სატელევიზიო, ინტერნეტ, სოციალური 
ქსელის, საბეჭდი მასალების, ბროშურების, ბუკლეტების და სხვა სარეკლამო ხარჯები (ცალ-
ცალკე სარეკლამო ხარჯების სახეობების მიხედვით);

ყოველივე ზემოთხსენებული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფორმით

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხატია დეკანოიძე



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

წერილის	ნომერი:	40-402124566
თარიღი:	02/09/2021
პინი:	5927

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს,

ქალბატონ	ხატია	დეკანოიძეს

ქალბატონო	ხატია,

თქვენი	2021	წლის	9	ივლისის	№7147/3-23/21	წერილის	 პასუხად,	 გიგზავნით
მოთხოვნილ	ინფორმაციას,	ჩამონათვალის	შესაბამისად,	დანართების	სახით:

1.	 2020	 წლის	 1	 იანვრიდან,	 ამ	 წერილის	 პასუხის	 მომზადების	 პერიოდამდე
თანამდებობის	 პირებზე	 (ცალ-ცალკე	 სახელისა	 და	 გვარის	 მითითებით)
დარიცხული	 ფულადი	 ჯილდოებისა	 და	 სახელფასო	 დანამატების	 ოდენობა
თვეების	მიხედვით	-	დანართი	№1;

2.	 2020	 წლის	 1	 იანვრიდან,	 ამ	 წერილის	 პასუხის	 მომზადების	 პერიოდამდე
საშტატო	 თანამშრომლებზე	 შრომის	 ანაზღაურებისთვის	 გაწეული	 ხარჯების
ჯამური	ოდენობა	-	დანართი	№2;

3.	 2020	 წლის	 1	 იანვრიდან,	 ამ	 წერილის	 პასუხის	 მომზადების	 პერიოდამდე
შტატგარეშე	 თანამშრომლებზე	 შრომის	 ანაზღაურებისთვის	 გაწეული
ხარჯების	ჯამური	ოდენობა	-	დანართი	№2;

4.	 2020	 წლის	 1	 იანვრიდან,	 ამ	 წერილის	 პასუხის	 მომზადების	 პერიოდამდე
თვეების	მიხედვით,	გაწეული	წარმომადგენლობითი	 ხარჯების	 ჩამონათვალი,
როგორიცაა	 სარესტორნო	 ხარჯები,	 კონკრეტულ	 ღონისძიებაზე	 დახარჯული
თანხის	 რაოდენობა	 და	 სხვა	 ხარჯები,	 რომელიც	 გათვალისწინებულია
საქართველოს	 საგადასახადო	 კოდექსის	 მე-8	 მუხლის	 33-ე	 პუნქტით	 -
დანართი	№3;

5.	 2020	 წლის	 1	 იანვრიდან,	 ამ	 წერილის	 პასუხის	 მომზადების	 პერიოდამდე
საწვავის	 მოხმარებაზე	 გაწეული	 ხარჯების	 ჯამური	 ოდენობა	 თვეების
მიხედვით	-	დანართი	№4;

6-7	2020	წლის	1	იანვრიდან,	ამ	წერილის	 პასუხის	 მომზადების	 პერიოდამდე

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=40-402124566&pin=5927


გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

თანამდებობის	 პირებზე	 (ცალ-ცალკე,	 სახელის	 და	 გვარის	 მითითებით)
გაცემული	 საწვავის	 ოდენობა	 და	 ღირებულება	 თვეების	 მიხედვით,	 ასევე,
თანამდებობის	 პირებზე	 განპიროვნებული	 ავტომობილების	 მიერ	 გავლილი
კოლომეტრაჟი	-	დანართი	№5;

8.	 დღეის	 მდგომარეობით	 მოქმედი	 საშტატო	 ნუსხა,	 განსაზღვრული
თანამდებობრივი	სარგოების	მითითებით	-	დანართი	№6;

9.	 2020	 და	 2021	 წლებში	 ადმინისტრაციული	 და	 შრომითი	 ხელშეკრულებით
დასაქმებული	 პირებისთვის	 გაფორმებული	 ხელშეკრულების	 რეესტრი	 და
ყოველთვიური	 შრომის	 ანაზღაურების	 შესახებ	 ინფორმაცია	 -	 დანართი	 №7,
№8;

10.	 2020	 და	 2021	 წლებში	 მრჩევლის,	 ექსპერტის	 და	 კონსულტანტის
პოზიციაზე	 დასაქმებული	 შტატგარეშე	 მომსახურეებისათვის	 გაფორმებული
ხელშეკრულებების	 ასლები	 -	 ამ	 პოზიციებზე	 შტატგარეშე	 მომსახურეები
დასაქმებულები	არ	არიან;

11.	 2020	 და	 2021	 წლებში	 გადაუდებელი	 აუცილებლობით	 ან	 ღონისძიების
შეზღუდულ	 ვადებში	 ჩატარებისთვის	 განხორციელებული	 გამარტივებული
შესყიდვების	რაოდენობა	-	დანართები	№9,№10,№11;

12.	 კორონავირუსის	 პანდემიასთან	 და	 მის	 შედეგებთან	 ბრძოლის
ფარგლებში,	მუნიციპალიტეტის	ბიუჯეტიდან	დაფინანსებული	ღონისძიებების
ჩამონათვალი,	 ღონისძიების	 დასახელების/	 მიზნის	 და	 გაწეული	 ხარჯების
მითითებით	-	დანართი№12;

13.	2020	წლის	1	იანვრიდან,	ამ	წერილის	 პასუხის	 მომზადების	 პერიოდამდე
თანამდებობის	 პირების	 ქვეყნის	 გარეთ	 და	 შიგნით	 განხორციელებული
ოფიციალურ	და	სამუშაო	ვიზიტებზე	გაწეული	სამივლინებო	ხარჯების	შესახებ
ინფორმაცია,	 მივლინების	 თარიღის,	 მიზნისა	 და	 ქვეყნის,	 ქალაქის
მითითებით	-	დანართი№4;

14.	2020	წლის	1	იანვრიდან,	ამ	წერილის	 პასუხის	 მომზადების	 პერიოდამდე
გაწეული	 სარეკლამო	 ხარჯების	 ოდენობა,	 მათ	 შორის	 სატელევიზიო,
ინტერნეტ,	 სოციალური	 ქსელის,	 საბეჭდი	 მასალების,	 ბროშურების,
ბუკლეტების	და	სხვა	სარეკლამო	ხარჯები	-	ამ	ტიპის	ხარჯები	არ	გაწეულა.

პატივისცემით,

ლევანი	კუპრეიშვილი

სენაკის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

7143/3-23/21
09-07-2021

ქალაქ რუსთავის 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. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე (ცალ-ცალკე)  
თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული 
ფულადი ჯილდოების და სახელფასო დანამატების (ცალ-ცალკე) ოდენობა თვეების 
მიხედვით;

2. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე   (ცალ-ცალკე) 
საშტატო თანამშრომლებზე შრომის ანაზღაურებისთვის (სარგო, ფულადი ჯილდო, დანამატი 
ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა ;

3. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე  (ცალ-ცალკე) 
შტატგარეშე თანამშრომლებზე შრომის ანაზღაურებისთვის (სარგო, ფულადი ჯილდო, 
სახელფასო დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა;

4. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე  (ცალ-ცალკე) 
თვეების მიხედვით, გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების ჩამონათვალი, როგორიცაა 
სარესტორნო ხარჯები, კონკრეტულ ღონისძიებებზე დახარჯული თანხის რაოდენობა და სხვა 
ხარჯები, რომელიც გათვალისწინებულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-8 
მუხლის 33-ე პუნქტით,  წარმომადგენლობითი ხარჯის მიზნის/მიზნობრიობის, ღონისძიების 
დასახელების, ადგილის  და დანიშნულების მითითებით.

5. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე საწვავის 
მოხმარებაზე გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა თვეების მიხედვით;

6. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე   თანამდებობის 
პირებზე (ცალ-ცალკე სახელის და გვარის მითითებით) გაცემული საწვავის ოდენობა და 
ღირებულება თვეების მიხედვით;

7. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე  (ცალ-ცალკე) 
თანამდებობის პირებზე განპიროვნებული ავტომობილების მიერ გავლილი კილომეტრაჟი და 
100 კილომეტრზე საშუალო წვის მაჩვენებლები;

8. დღეის მდგომარეობით მოქმედი საშტატო ნუსხა, განსაზღვრული თანამდებობრივი 
სარგოების (კოეფიციენტების) მითითებით;

9. 2020 და 2021 წლებში  ადმინისტრაციული და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული 
პირებისთვის გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი, სადაც ასახულია ხელშეკრულების 
საგნის და განსაზღვრული ყოველთვიური შრომის ანაზღაურების შესახებ ინფორმაცია;



10. 2020 და 2021 წლებში  მრჩევლის, ექპერტის და კონსულტანტის პოზიციებზე დასაქმებული 
შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის გაფორმებული ხელშეკრულებების ასლები;

11. 2020 და 2021 წლებში გადაუდებელი აუცილებლობით ან ღონისძიების შეზღუდულ 
ვადებში ჩატარებისთვის განხორციელებული გამარტივებული შესყიდვების რაოდენობა და 
შესყიდვების ფარგლებში, თქვენი უწყების ან შესაბამისი უფლებამოსილი პირის 
სამსახურეობრივი ელექტრონული ფოსტიდან ბაზრის კვლევის მიზნით გაგზავნილი და 
მიღებული წერილების ასლები;

12. კორონავირუსის პანდემიასთან და მის შედეგებთან ბრძოლის ფარგლებში, 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ღონისძიებების ჩამონათვალი. 
ღონისძიების დასახელების/მიზნის და გაწეული ხარჯის მითითებით;

13. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე თანამდებობის 
პირების ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო 
ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების (სასტუმრო, მგზავრობა, დღიური და სხვა) 
შესახებ ჩაშლილი ინფორმაცია (ხარჯვითი კატეგორიების მიხედვით), მივლინების თარიღის, 
მივლინების მიზნისა და ქვეყნის, ქალაქის მითითებით;

14. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე (ცალ-ცალკე) 
გაწეული სარეკლამო ხარჯების ოდენობა, მათ შორის სატელევიზიო, ინტერნეტ, სოციალური 
ქსელის, საბეჭდი მასალების, ბროშურების, ბუკლეტების და სხვა სარეკლამო ხარჯები (ცალ-
ცალკე სარეკლამო ხარჯების სახეობების მიხედვით);

ყოველივე ზემოთხსენებული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფორმით

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხატია დეკანოიძე



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	38-3821231130
თარიღი:	19/08/2021
პინი:	9468
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         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

7095/3-23/21
09-07-2021

ახალციხის 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. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე (ცალ-ცალკე)  
თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული 
ფულადი ჯილდოების და სახელფასო დანამატების (ცალ-ცალკე) ოდენობა თვეების 
მიხედვით;

2. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე   (ცალ-ცალკე) 
საშტატო თანამშრომლებზე შრომის ანაზღაურებისთვის (სარგო, ფულადი ჯილდო, დანამატი 
ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა ;

3. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე  (ცალ-ცალკე) 
შტატგარეშე თანამშრომლებზე შრომის ანაზღაურებისთვის (სარგო, ფულადი ჯილდო, 
სახელფასო დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა;

4. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე  (ცალ-ცალკე) 
თვეების მიხედვით, გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების ჩამონათვალი, როგორიცაა 
სარესტორნო ხარჯები, კონკრეტულ ღონისძიებებზე დახარჯული თანხის რაოდენობა და სხვა 
ხარჯები, რომელიც გათვალისწინებულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-8 
მუხლის 33-ე პუნქტით,  წარმომადგენლობითი ხარჯის მიზნის/მიზნობრიობის, ღონისძიების 
დასახელების, ადგილის  და დანიშნულების მითითებით.

5. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე საწვავის 
მოხმარებაზე გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა თვეების მიხედვით;

6. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე   თანამდებობის 
პირებზე (ცალ-ცალკე სახელის და გვარის მითითებით) გაცემული საწვავის ოდენობა და 
ღირებულება თვეების მიხედვით;

7. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე  (ცალ-ცალკე) 
თანამდებობის პირებზე განპიროვნებული ავტომობილების მიერ გავლილი კილომეტრაჟი და 
100 კილომეტრზე საშუალო წვის მაჩვენებლები;

8. დღეის მდგომარეობით მოქმედი საშტატო ნუსხა, განსაზღვრული თანამდებობრივი 
სარგოების (კოეფიციენტების) მითითებით;

9. 2020 და 2021 წლებში  ადმინისტრაციული და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული 
პირებისთვის გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი, სადაც ასახულია ხელშეკრულების 
საგნის და განსაზღვრული ყოველთვიური შრომის ანაზღაურების შესახებ ინფორმაცია;



10. 2020 და 2021 წლებში  მრჩევლის, ექპერტის და კონსულტანტის პოზიციებზე დასაქმებული 
შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის გაფორმებული ხელშეკრულებების ასლები;

11. 2020 და 2021 წლებში გადაუდებელი აუცილებლობით ან ღონისძიების შეზღუდულ 
ვადებში ჩატარებისთვის განხორციელებული გამარტივებული შესყიდვების რაოდენობა და 
შესყიდვების ფარგლებში, თქვენი უწყების ან შესაბამისი უფლებამოსილი პირის 
სამსახურეობრივი ელექტრონული ფოსტიდან ბაზრის კვლევის მიზნით გაგზავნილი და 
მიღებული წერილების ასლები;

12. კორონავირუსის პანდემიასთან და მის შედეგებთან ბრძოლის ფარგლებში, 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ღონისძიებების ჩამონათვალი. 
ღონისძიების დასახელების/მიზნის და გაწეული ხარჯის მითითებით;

13. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე თანამდებობის 
პირების ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო 
ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების (სასტუმრო, მგზავრობა, დღიური და სხვა) 
შესახებ ჩაშლილი ინფორმაცია (ხარჯვითი კატეგორიების მიხედვით), მივლინების თარიღის, 
მივლინების მიზნისა და ქვეყნის, ქალაქის მითითებით;

14. 2020 წლის 1 იანვრიდან  ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე (ცალ-ცალკე) 
გაწეული სარეკლამო ხარჯების ოდენობა, მათ შორის სატელევიზიო, ინტერნეტ, სოციალური 
ქსელის, საბეჭდი მასალების, ბროშურების, ბუკლეტების და სხვა სარეკლამო ხარჯები (ცალ-
ცალკე სარეკლამო ხარჯების სახეობების მიხედვით);

ყოველივე ზემოთხსენებული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფორმით

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხატია დეკანოიძე



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

წერილის	ნომერი:	12-122122346
თარიღი:	11/08/2021
პინი:	0934

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს

ხატია	დეკანოიძეს

ქალბატონო	ხატია,

თქვენი,	2021	წლის	09	ივლისის	N	7095/3-23/21	წერილის	პასუხად	გაცნობებთ:

1.	 2020-2021	 წლებში	 ახალციხის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 თანამდებობის	 პირებზე
ფულადი	ჯილდო	და	სახელფასო	დანამატი	არ	გაცემულა;

2.	დანართი	 N	 1-ის	 სახით	 გიგზავნით,	 ახალციხის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 საშტატო
თანამშრომლებზე	2020	და	2021	წლებში	გაცემული	შრომის	ანაზღაურების	შესახებ
ინფორმაციას;

3.	ახალციხის	მუნიციპალიტეტის	მერიის	შტატგარეშე	თანამშრომლებზე	2020	და	2021
წლებში	გაცემული	შრომის	ანაზღაურების	შესახებ	ინფორმაცია	იხილეთ	დანართი	N
2-ის	სახით;

4.	 ახალციხის	 მუნიციპალიტეტის	 მიერ	 გაწეული	 წარმომადგენლობითი	 ხარჯების
ჩამონათვალი	წარმოდგენილია	დანართი	N	3-ით;

5.	დანართი	N4-	ის	სახით	გიგზავნით,	2020	-2021	წლებში	ახალციხის	მუნიციპალიტეტის
მერიის	მიერ	გახარჯული	საწვავის	შესახებ	ინფორმაციას;

6.	6-7	პუქტებით	გათვალისწინებული	ინფორმაცია,	ახალციხის	მუნიციპალიტეტის	მიერ
გახარჯული	საწვავის	შესახებ	იხილეთ	დანართი	N5-ის	სახით;

7.	 დღეის	 მდგომარეობით	 მოქმედ	 საშტატო	 ნუსხას	 განსაზღვრული	 თანამდებობრივი
სარგოების	(კოეფიციენტების)	მითითებით	გიგზავნით	დანართი	N6-ის	სახით;

8.	 დანართი	 N	 7-ის	 სახით	 იხილეთ	 ინფორმაცია,	 2020	 და	 2021	 წლებში
ადმინისტრაციული	 და	 შრომითი	 ხელშეკრულებით	 დასაქმებული	 პირებისთვის
გაფორმებული	ხელშეკრულებების	რეესტრის	შესახებ;

9.	 შტატგარეშე	 მოსამსახურეებისათვის	 გაფორმებული	 ხელშეკრულებების	 ასლები,
პერსონალური	 ხასიათის	 მონაცემების	 შემცველი	 ინფორმაციაა,	 გამომდინარე
აქედან	 საქართველოს	 კანონის	 „საქართველოს	 ზოგადი	 ადმინისტრაციული

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=12-122122346&pin=0934


გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

კოდექსი“-ს	 44-ე	 მუხლისა	 და	 „პერსონალურ	 მონაცემთა	 დაცვის	 შესახებ“
საქართველოს	 კანონის	 მე-2-ე	 მუხლის	 გათვალისწინებით,	 შესაძლებლობას	 ვართ
მოკლებულნი	მოვახდინოთ	მათი	მოწოდება.

10.	 მეთერთმეტე	 პუნქტთით	 გათვალისწინებულ	 ინფორმაციას	 გაწვდით	 დანართის
სახით;

11.	 2020	 -2021	 წლის	 კორონავირუსის	 პანდემიასთან	 ბრძოლის	 ფარგლებში	 გაწეული
ხარჯი	შესახებ	ინფორმაცია	იხილეთ	დანართი	N8-ის	სახით;

12.	2020	წლის	1	იანვრიდან	ამ	წერილზე	პასუხების	 მომზადების	 პერიოდამდე	 ქვეყნის
გარეთ	 და	 ქვეყნის	 შიგნით	 განხორციელებულ	 ოფიციალურ	 და	 სამუშაო	 ვიზიტებზე
გაწეული	სამივლინებო	ხარჯების	შესახებ	ინფორმაცია	წარმოდგენილია	დანართი	N
9-ით;

13.	 2020	 წლის	 1	 იანვრიდან	 ამ	 წერილზე	 პასუხების	 მომზადების	 პერიოდამდე,
ახალციხის	,მუნიციპალიტეტის	მერიის	მხრიდან	სარეკლამო	ხარჯი	არ	გაწეულა.

პატივისცემით,

ზაზა	მელიქიძე

ახალციხის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ახალციხის
მუნიციპალიტეტის	მერი


