
         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

7072/3-23/21
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. დღეის მდგომარეობით მოქმედი, მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-
ების, სსიპ-ების, სააქციო საზოგადოების და შპს-ების ჩამონათვალი, თითოეულში 
დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობის მითითებით;

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

3. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებისა, სსიპ-ების, სააქციო 
საზოგადოების და შპს-ების (ცალ-ცალკე) 2020 და 2021 წლის შრომის 
ანაზღაურების ფონდის ოდენობა; 

4. მუნიციპალიტეტი არის თუ არა მის მიერ დაფუძნებული ან სხვა პირების მიერ 
დაფუძნებული სააქციო საზოგადოების, შეზღუდული პასუხისმგებლობის 
საზოგადოების, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 
პარტნიორი/აქციონერი/წევრი/დამფუძნებელი.

ყოველივე ზემოთხსენებული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფორმით

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხატია დეკანოიძე



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	110-1102132326
თარიღი:	19/11/2021
პინი:	3232

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს
ქალბატონ	ხატია	დეკანოიძეს

ქალბატონო	ხატია,

თქვენი	 2021	 წლის	 09	 ივლისის	 წერილი	 7072/3-23/21	 პასუხად	 გიგზავნით
ინფორმაციას:

1.	 დღეის	 მდგომარეობით	 მოქმედი	 მუნიციპალიტეტის	 მიერ	 დაფუძნებული	 ა(ა)იპ-
ებისა	 და	 შპს-ების	 ჩამონათვალი	 დასაქმებული	 თანამშრომლების	 რაოდენობის
მითითებით	თან	ერთვის	(დანართი	#1);
2.	 მუნიციპალიტეტის	 მიერ	დაფუძნებული	 ა(ა)იპ-ებისა	და	 შპს-ების	 საშტატო	 ნუსხა
თან	ერთვის	(დანართი	#2);
3.	 მუნიციპალიტეტის	 მიერ	 დაფუძნებული	 ა(ა)იპ-ებისა	 და	 შპს-ების	 შრომის
ანაზღაურების	ფონდი	2020	წელს	2	612	265	ათ.ლარს	შეადგენდა	,	ხოლო	2021	წლის
(6	თვის	მონაცემებით)	1	421	328	ათ.ლარს;
4.	 გარდა	 იმისა	 რომ	 ჩხოროწყუს	 მუნიციპალიტეტი	 თავად	 არის	 დამფუძნებელი
ა(ა)იპ-ებისა	და	 შპს-ებისა	 ამავე	დროს	 არის	 ერთ-ერთი	თანადამფუძნებელი	 ა(ა)	 იპ
სამეგრელო-ზემო	სვანეთის	დანიშნულების	ადგილის	მართვის	ორგანიზაციის	(DMO).

პატივისცემით,

დათო	გოგუა

ჩხოროწყუს	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=110-1102132326&pin=3232


         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

7028/3-23/21
09-07-2021

დმანისის 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)იპ-
ების, სსიპ-ების, სააქციო საზოგადოების და შპს-ების ჩამონათვალი, თითოეულში 
დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობის მითითებით;

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

3. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებისა, სსიპ-ების, სააქციო 
საზოგადოების და შპს-ების (ცალ-ცალკე) 2020 და 2021 წლის შრომის 
ანაზღაურების ფონდის ოდენობა; 

4. მუნიციპალიტეტი არის თუ არა მის მიერ დაფუძნებული ან სხვა პირების მიერ 
დაფუძნებული სააქციო საზოგადოების, შეზღუდული პასუხისმგებლობის 
საზოგადოების, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 
პარტნიორი/აქციონერი/წევრი/დამფუძნებელი.

ყოველივე ზემოთხსენებული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფორმით

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხატია დეკანოიძე



N 07/5494 5494-07-2-202110211426
21/10/2021

https://edocument.ge/KvemoKartli/public/#/

საქართველოს პარლამენტის წევრს

ხატია დეკანოიძეს

ქალბატონო ხატია,

თქვენი მიმდინარე წლის 9 ივლისის 7028/3-23/21 2 09072021 წერილის პასუხად, გიგზავნით 
ინფორმაციას, მოთხოვნის შესაბამისად.

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში არ შედის სსიპ-ები და 
სააქციო საზოგადოება, ხოლო შემავალი შპს-ები არ ფუნქციონირებს; დმანისის 
მუნიციპალიტეტში შემავალი ა.ა.ი.პ-ების ჩამონათვალი გახლავთ:

ა.ა.ი.პ „დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური“

ა.ა.ი.პ „დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი“

ა.ა.ი.პ „დმანისის სამუსიკო სკოლა“

ა.ა.ი.პ. „დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური“

ა.ა.ი.პ “დმანისის სათნოების სახლი“

ა.ა.ი.პ „დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური“

ა.ა.ი.პ „დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი“

ა.ა.ი.პ „ომარ მუმლაძის სახელობის დმანისის სპორტული სკოლა“

ა.ა.ი.პ „დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია არ არის დამფუძვნებელი, პარტნიორი, აქციონერი 
ანდა წევრი სსიპ-ისა და სააქციო საზოგადოების. დამფუძვნებელია ყველა ზემოთ 
ჩამოთვლილი    ა.ა.ი.პ-ისა და შემდეგი შპს-ების: შპს „დმანისგაზი“ 100%-ანი წილი, შპს 



„დმანისტრანსპორტი“ 100%-ანი წილი, შპს „დმანისის კომუნალური საწარმო“  100%-ანი 
წილი, შპს „გაზეთი დმანისი“ 70%-ანი წილი, შპს „განთიადის მკურნალი“ 100%-ანი წილი.

დანართის სახით გიგზავნით დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემავალი ა.ა.ი.პ-ებში 
დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობას, საშტატო ნუსხებს თანამდებობრივი სარგოს 
მითითებითა და 2020 და 2021 წლის შრომის ანაზღაურების ფონდის ოდენობას.

პატივისცემით,

გიორგი ტატუაშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

7043/3-23/21
09-07-2021

მესტიის 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)იპ-
ების, სსიპ-ების, სააქციო საზოგადოების და შპს-ების ჩამონათვალი, თითოეულში 
დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობის მითითებით;

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

3. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებისა, სსიპ-ების, სააქციო 
საზოგადოების და შპს-ების (ცალ-ცალკე) 2020 და 2021 წლის შრომის 
ანაზღაურების ფონდის ოდენობა; 

4. მუნიციპალიტეტი არის თუ არა მის მიერ დაფუძნებული ან სხვა პირების მიერ 
დაფუძნებული სააქციო საზოგადოების, შეზღუდული პასუხისმგებლობის 
საზოგადოების, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 
პარტნიორი/აქციონერი/წევრი/დამფუძნებელი.

ყოველივე ზემოთხსენებული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფორმით

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

7074/3-23/21
09-07-2021

წალენჯიხის 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)იპ-
ების, სსიპ-ების, სააქციო საზოგადოების და შპს-ების ჩამონათვალი, თითოეულში 
დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობის მითითებით;

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

3. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებისა, სსიპ-ების, სააქციო 
საზოგადოების და შპს-ების (ცალ-ცალკე) 2020 და 2021 წლის შრომის 
ანაზღაურების ფონდის ოდენობა; 

4. მუნიციპალიტეტი არის თუ არა მის მიერ დაფუძნებული ან სხვა პირების მიერ 
დაფუძნებული სააქციო საზოგადოების, შეზღუდული პასუხისმგებლობის 
საზოგადოების, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 
პარტნიორი/აქციონერი/წევრი/დამფუძნებელი.

ყოველივე ზემოთხსენებული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფორმით

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხატია დეკანოიძე
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საქართველოს პარლამენტის წევრ
 ქალბატონ ხატია დეკანოიძეს
  
 

 
 

 

ქალბატონო ხატია,

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული N7074/3-23/21 წერილის პასუხად, საქართველოს

კონსტიტუციისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის

გათვალისწინებით, გაცნობებთ, რომ დღეის მდგომარეობით მოქმედი, მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული
არის  ერთი შპს. „ლიის საექიმო ამბულატორია“, რომელიც დაკომპლექტებულია შემდეგნაირად:

1.      ნინო კორსანტია-დირექტორი/თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა-243 (ორასორმოცდასამი) ლარი;

2.       ბელა რუბაშვილი-ფინანსური მენეჯერი/ თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა-220 (ორასოცი) ლარი;

3.       მაკა ღვინჯილია-რეგისტრატორი/ თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა-220 (ორასოცი) ლარი;

4.       ია სამუშია-დამლაგებელი 38(ოცდათვრამეტი) ლარი.

ა(ა)იპ-ებთან დაკავშირებით, მოთხოვნილ ინფორმაციას, წარმოგიდგენთ დანართის სახით.

 

პატივისცემით,

 

 

 

 
  
  

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის
მოვალეობის შემსრულებელი

ცოტნე შონია
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