
N 53/6204 6204-53-2-201707191656
19/07/2017

                                                                               ფაქტ– მეტრის რეგიონულ ანალიტიკოსს

                                                                              ქალბატონ ირმა ბახუტაშვილს

ქალბატონო ირმა,

    თქვენი 2017 წლის 18 ივლისის ( წ#8746/53) წერილის პასუხს წარმოგიდგენთ 

   დანართი #1–ის სახით.

ელგიზი ქიმაძე

საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებელი - მ.შ.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობა



1
მუნიციპალიტეტის 

გამგებელი–მალხაზი ბაზაძე 14172 2650 0 33802 2650 0 29945 2650 0 15900 1325 0

2
საკრებულოს თავმჯდომარე 

თამაზი ნადირაძე 14172 2650 0 31800 2650 0 31680 2650 0 16020 1325 0

2014წ 01.08–დან  2017 წ 01.07 –დე პერიოდში საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებელსა და საკრებულოს თავმჯდომარეზე გაცემული 
თანამდებობრივი სარგო, დანამატი და  პრემია                        (ლარი)

დ
ან
ამ
ატ

ი

თ
ან
ამ
დ
ებ

ო
ბრ

ივ
ი 

ს ა
რ
გო

პრ
ემ
ია

დ
ან
ამ
ატ

ი

თ
ან
ამ
დ
ებ

ო
ბრ

ივ
ი 

ს ა
რ
გო

თ
ან
ამ
დ
ებ

ო
ბრ

ივ
ი 

ს ა
რ
გო

პრ
ემ
ია

დ
ან
ამ
ატ

ი

თ
ან
ამ
დ
ებ

ო
ბრ

ივ
ი 

ს ა
რ
გო

პრ
ემ
ია

2016  წელი

მათ შორის

2017  წელი

მათ შორის

2015  წელი
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მათ შორის

N თანამდებობები

მათ შორის

2014  წელი



N 48/45 45-48-2-201707211618
21/07/2017

ფაქს-მეტრის რეგიონალურ ანალიტიკოსს

ქალბატონ ირმა ბახუტაშვილს

ქალბატონო ირმა,

თქვენი ა/წლის 18 ივლისის №5744/47 წერილის პასუხად, გეგზავნებათ შესაბამისი საჯარო 
ინფორმაცია.

დანართი: 1 Word ფაილი.

პატივისცემით,

თამაზ კუბლაშვილი

საკრებულოს თავმჯდომარე



N 47/4520 4520-47-2-201707191639
19/07/2017

ფაქტ-მეტრის რეგიონულ ანალიტიკოსს
ქალბატონ ირმა ბახუტაშვილს

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შემოსული (N5744/47, 18.07.2016 წ.)  თქვენი საჯარო 
ინფორმაციის მოთხოვნის პირველი პუნქტის შესაბამისად გიგზავნით  2014 წლის აგვისტოდან 2017 წლის 
ივნისის ჩათვლით ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ მიღებული ხელფასის, პრემიისა და 
დანამატის შესახებ ინფორმაციას.

გამგებლის მიერ მიღებული ხელფასი, პრემია და დანამატი ლარებში 2014-2017 წწ. მიხედვით
2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი

ხელფასი 13 117.00 32 857.83 31 800.00 15 900.00
პრემია 1 325.00 2 650.00 0 0

დანამატი 0 0 0 0
სულ ჯამში: 14 442.00 35 507.83 31 800.00 15 900.00

რაც შეეხება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ მიღებული ხელფასისა 
და პრემიის შესახებ ინფორმაციას, მოგახსენებთ, რომ საკრებულო წარმოადგენს სხვა ადმინისტრაციული 
ორგანოს, შესაბამისად, აღნიშნული ინფორმაციიის გაცემის უფლება აქვს ტყიბულის მუნიცპალიტეტის 
საკრებულოს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კანონის საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-80 მუხლის თანახმად  
თქვენი  წერილი გადაეგზავნა ტყიბულის მუნიცპალიტეტის საკრებულოს შემდგომი რეაგირებისათვის. 

დანართი - 1 ფურცელი (წერილის ასლი).

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი
ელზა გვენეტაძე

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი



დანართი

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზე გაცემული ხელფასი (ფულადი 
ანაზღაურება)  2014 წლის აგვისტოდან 2017 წლის ივნისის ჩათვლით საანგარიშო პერიოდში.

№ საანგარიშო წელი
ხელფასი

(ფულადი ანაზღაურება) პრემია დანამატი

1. 2014 წელი 23089 0 0

2. 2015 წელი 31800 0 0

3. 2016 წელი 31800 0 0

4. 2017 წელი 15900 0 0

შენიშვნა: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირები ,,ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 ივლისის N5 დადგენილების შესაბამისად პრემიებსა 
და სახელფასო დანამატებს არ იღებენ.



N 20/1836
24/07/2017

ფაქტ-მეტრის რეგიონულ ანალიტიკოსს 

ქალბატონ ირმა ბახუტაშვილს

ქალბატონო ირმა,

    თქვენი წერილის პასუხად  გაცნობებთ რომ, 2014 წლის აგვისტოდან- 2017 წლის ივნისის 
ჩათვლით,ვანის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს თავმჯდომარესა და მუნიციპალიტეტის 
გამგებელზე სახელფასო დანამატი არ გაცემულა, ხოლო პრემიისა და ხელფასის შესახებ 
ინფორმაცია გეგზავნებათ დანართის  სახით.

დანართი ფურცელი 1.

ზაზა ხურციძე

ვანის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა



ხელფასი პრემია ხელფასი პრემია ხელფასი პრემია ხელფასი პრემია ხელფასი პრემია

1  ალექსანდრე 
ლილუაშვილი

საკრებულოს 
თავმჯდომარე 13250 2164 31800 2950 31800 400 15900 0 92750 5514

2 ზაზა  ხურციძე
მუნიციპალიტ

ეტის 
გამგებელი

13250 2650 31800 4150 31800 2650 15900 2650 92750 12100

სულ ჯამი 26500 4814 63600 7100 63600 3050 31800 2650 185500 17614

სულ ჯამი

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესა  და მუნიციპალიტეტის  გამგებელზე გაცემული ხელფასი და პრემია 2014 წლის აგვისტოდან 2017 წლის 
ივნისის ჩათვლით

2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი

სახელი გვარი დაკავებული 
თანამდებობა

#



N 45/5642 5642-45-2-201707261340
26/07/2017

                                                          ფაქტ-მეტრის რეგიონული ანალიტიკოსს

                                                          ქალბატონ ირმა ბახუტაშვილს

     

თქვენი  მ/წ 18 ივლისის 9742/45 წერილის  პასუხად, გიგზავნით თქვენს 
მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას. 

 

დანართი: 1 ფურცელი

თემურ ქოჩიაშვილი

გამგებლის მ.შ.



ხელფასი პრემია ხელფასი პრემია ხელფასი პრემია ხელფასი პრემია შენიშვნა

2016 წელი

2015 წელი 2016 წელი

2650

2 650

ინფორმაცია

2015 წელი

31800 5300

25857 4300

2014-2015-2016-2017 
წლების ბიუჯეტში 
დანამატი  არ არის 

გათვალისწინებული,
შესაბამისად არც 

გაცემული

31800 2650

34450 2650

2017 წელი

15900 0

2017 წელი 15370 0

1

2

2014 წელი

2014 წელი

13 350

თერჯოლის  
მუნიციპალიტეტის 

გამგებელი

თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტის  

საკრებულოს 
თავმჯდომარე

13 350



N 31/3542
27/07/2017

3542-31-2-201707270915

ფაქტ-მეტრის რეგიონულ ანალიტიკოსს
ქალბატონ ირმა ბახუტაშვილს

ქალბატონო ირმა,

თქვენი მიმდინარე წლის 18 ივლისის  წერილის პასუხად, დანართის სახით 
გაწვდით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და საკრებულოს თავმჯდომარის 
მიერ 2014 წლის აგვისტოდან 2017 წლის ივნისის ჩათვლით პერიოდში ხელფასისა და 
პრემიის სახით მიღებული თანხების შესახებ ინფორმაციას. აქვე გაცნობებთ, რომ 
აღნიშნულ პერიოდში დანამატის სახით თანხების გაცემას ადგილი არ ჰქონია.

დანართი 1 ფურცლად.

პატივისცემით,

ზაზა ძნელაძე

გამგებელი - მ.შ.





N 51/9512 9512-51-2-201707281616
28/07/2017

ფაქტ-მეტრის რეგიონალურ ანალიტიკოსს

ქალბატონ ირმა ბახუტაშვილს

   თქვენი წერილის საფუძველზე, სადაც ითხოვთ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლისა და საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ მიღებულ ხელფასს, პრემიას და 
დანამატს 2014-2017 წლებში ჩაშლილად, გიგზავნით ცხრილის სახით აღნიშნულ 
ინფორმაციას და აქვე მოგახსენებთ, რომ აღნიშნულ პიროვნებებზე 2014-2017 წლებში არ 
გაცემულა არანაირი დანამატი.

ზურაბ  კუპატაძე

გამგებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა



გვარი სახელი თანამდებობა იანვარი თებერვა მარტი აპრილი მაისი  

მახათაძე სულხანი მუნიციპალიტეტის გამგებელი ხელფასი

პრემია

ციცქიშვილი ალექსანდრე საკრებულოს თავმჯდომარე ხელფასი

პრემია

გვარი სახელი თანამდებობა იანვარი თებერვა მარტი აპრილი მაისი  

მახათაძე სულხანი მუნიციპალიტეტის გამგებელი ხელფასი 2650 2650 2650 2650 2650
პრემია 0 0 0 2650 0

ციცქიშვილი ალექსანდრე საკრებულოს თავმჯდომარე ხელფასი 2650 2650 2650 2650 3810,71
პრემია 0 0 0 2650 0

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

2016 წელი

2015 წელი

2014  წელი



N 37/5475 5475-37-2-201708041104
04/08/2017

ფაქტ-მეტრის რეგიონულ ანალიტიკოსს
ირმა ბახუტაშვილს

ქალბატონო ირმა, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა გაწვდით თქვენს მიერ 
მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციას, 2014 წლის აგვისტოს თვიდან 2017 წლის ივნისის 
თვის ჩათვლით სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და საკრებულოს 
თავმჯდომარის მიერ მიღებული ხელფასის, პრემიისა და დანამატის შესახებ (იხილეთ 
დანართი).

ვალერიანე ფოცხვერია

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებელი



სახელი გვთანამდებ ხელფასი პრემია დანამატი სულ ჯამი
1 ნუგზარ ჯსაკრებულ  13250
2 ვალერიან  გამგებელი 13250 2650 15900

სახელი გვართანამდებობხელფასი პრემია დანამატისულ ჯამი
1 ნუგზარ ჯსაკრებულ  31800 5300 37100
2 ვალერიან  გამგებელი 31800 5300 37100

გვარი, სახელთანამდებობხელფასი პრემია დანამატისულ ჯამი
1 ჯამბურია საკრებულ  31800 3710 35510
2 ფოცხვერი  გამგებელი 31800 3710 35510

გვარი, სახელთანამდებობხელფასი პრემია დანამატისულ ჯამი
1 ურია ნუგზლოს თავმჯ 15900 1325 17225
2 ვერია ვალეგამგებელი 15900 1325 17225

2014 წლის აგვისტოს თვიდან სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 

2015 წელს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის და 

2016 წელს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის და 

2017 წელს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის და 



   ფაქტ–მეტრის რეგიონალურ ანალიტიკოსს ქალბატონ ირმა ბახუტაშვილს

ქალბატონო ირმა!

      თქვენი წერილობითი მოთხოვნის პასუხად გიგზავნით მონაცემებს ზესტაფონის 

მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებზე (გამგებელი,საკრებულოს თავმჯდომარე)

მოთხოვნილი პერიოდის განმავლობაში  დარიცხული შრომის ანაზღაურების შესახებ.

ცხრილი თან ერთვის.

დანართი 1 (ერთ)ფურცლად

ტარიელ თუთარაშვილი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

N 43/5874
21/07/2017



ხელფას
ი

პრემია 
დანამა
ტი

სულ ხელფასი
პრემ
ია

დანამა
ტი

სულ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 აგვისტო 2650 2650 2650 2650
2 სექტემბერი 2650 2650 2650 2650
3 ოქტომბერი 2650 2650 2650 2650
4 ნოემბერი 2650 2650 2650 2650
5 დეკემბერი 2650 2650 5300 2650 2650 5300

13250 2650 15900 13250 2650 15900
1 იანვარი 2650 2650 2650 2650
2 თებერვალი 2650 2650 2650 2650
3 მარტი 2650 2650 2650 2650
4 აპრილი 2650 2650 5300 2650 2650 2650 7950
5 მაისი 2650 2650 2650 2650
6 ივნისი 2650 2650 2650 2650
7 ივლისი 2650 2650 5300 2650 2650
8 აგვისტო 2650 2650 2650 2650
9 სექტემბერი 2650 2650 2650 2650

10 ოქტომბერი 2650 2650 2650 2650
11 ნოემბერი 2650 2650 2650 2650
12 დეკემბერი 2650 2650 5300 2650 2650 5300

31800 5300 2650 39750 31800 5300 2650 39750
1 იანვარი 2650 2650 2650 2650
2 თებერვალი 2650 2650 3289 2650 5939
3 მარტი 2650 2650 2011 2011
4 აპრილი 2650 2650 5300 2650 2650 5300
5 მაისი 2650 2650 2650 2650
6 ივნისი 2650 2650 2650 2650
7 ივლისი 2650 2650 2650 2650
8 აგვისტო 3846 2650 6496 2650 2650
9 სექტემბერი 1454 1454 2650 2650

10 ოქტომბერი 2650 2650 2650 2650
11 ნოემბერი 2650 2650 2650 2650
12 დეკემბერი 2650 2650 2650 2650

31800 5300 37100 31800 5300 37100
1 იანვარი 2650 2650 3419 3419
2 თებერვალი 2650 2650 1881 1881
3 მარტი 2650 2650 2650 2650
4 აპრილი 2650 2120 4770 2650 2120 4770
5 მაისი 2650 2650 2650 2650
6 ივნისი 2650 2650 2650 2650

15900 2120 18020 15900 2120 18020

92750 15370 2650 110770 92750 15370 2650 110770

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის  ხელმძღვანელ პირებე დარიცხული შრომის 
ანაზღაურება.პერიოდი 08,2014–06.2017.

საკრებულოს თავმჯდომარე
წელი

2014

მუნიციპალიტეტის გამგებელი
თვე

# 
რიგ
ზე

სულ მითითებულ 
პერიოდში

სულ 2017

სულ 2016

სულ 2015

სულ 2014

2015

2016

2017



N 39/4936 4936-39-2-201708101243
10/08/2017

                                                                                       ფაქტ-მეტრის რეგიონული ანალიტიკოს

                                                                                ქალბატონ ირმა ბახუტაშვილს

   ქალბატონო ირმა,

თქვენი, 2017 წლის 19  ივლისის  (რეგ N 6451/39) წერილის პასუხად გაწვდით მოთხოვნილ

ინფორმაციას.

დანართი: 1(ერთი) ფურცელი

პატივისცემით

ჯემალ  მებუკე

ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

ხონის მუნიციპალიტეტი



დანართი 1

ჯემალ მებუკე 
ხონის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგებელი

ბიუჯეტიდან 
მიღებული 
თანხა

2014წ 2015წ 2016წ 2017წ

ხელფასი 13250,0 31800,0 31800,0 18550,0
პრემია 2650.0 2650.0 2650.0 125.0
დანამატი 0 0 0 0
სამივლინებო 195,0 525,0 455,0 135,0

ვალერი ბახტაძე 
ხონის 
მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 
თავმჯდომარე

ბიუჯეტიდან 
მიღებული 
თანხა

2014წ 2015წ 2016წ 2017წ

ხელფასი 13250,0 31800,0 31800,0 18550,0
პრემია 2650.0 2650.0 2650.0 125.0
დანამატი 0 0 0 0
სამივლინებო 90,0 505,0 309,0 165,0








