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                           26          01      2017 წელი 
 

 

შ.პ.ს. ,,მარნეულის სოფწყალი“-ს 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის 

და საშტატო განრიგის  დამტკიცების შესახებ. 

 

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 იანვრის სხდომის N3 

ოქმის მე-8 საკითხის შესაბამისად, მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 

24 იანვრის N03/744 წერილით წარმოდგენილი დოკუმენტაციის გათვალისწინებით, 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს საფუძველზე 

 

1. დამტკიცდეს შ.პ.ს ,,მარნეულის სოფწყალი“-ს 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვა და 

საშტატო განრიგი (თან ერთვის). 

 

2. შ.პ.ს. ,,მარნეულის სოფწყალი“-ს დირექტორმა იხელმძღვანელოს დამტკიცებული  

ხარჯთაღრიცხვით და საშტატო განრიგის მიხედვით. 

 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ბოლნისის რაიონული სასამართლოს 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მაგისტრატ მოსამართლესთან (მის: ქ. მარნეული, 

ნარიმანოვის ქუჩა N4), მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში. 

 

4. კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველ მოადგილეს ზაურ ტაბატაძეს. 

 

 

 

 

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის  

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                          ნაბი აბდულაევი 

 

 

 



შ.პ.ს. “მარნეულის სოფწყალი„-ს საშტატო განრიგი და სახელფასო 

განაკვეთი ცხრილი №1 

 

 

№ 

 

თანამდებობის დასახელება 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

სახელფასო 

განაკვეთი 

ერთ თვეში 

დასარიცხი 

ხელფასი 

(ლარი) 

1 2 3 4 5 

1 დირექტორი 1 1000 1000 

2 დირექტორის მოადგილე 1 750 750 

3 ტექნიკური მენეჯერი(მთ.ინჟინერი) 1 750 750 

4 ფინანსური მენეჯერი(მთ. ბუღალტერი) 1 750 750 

5 ბუღალტერი 1 550 550 

6 შესყიდვების კოორდინატორი 1 400 400 

7 მოლარე– მოანგარიშე ოპერატორი 2 400 800 

8 ინკასატორ – მარეგულირებელი 14 400 5600 

9 მონიტორინგის ჯგუფის უფროსი 1 600 600 

10 მონიტორინგის სპეციალისტი 4 400 1600 

11 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის და  

საქმისწარმოების ჯგუფის უფროსი 

1 600 600 

12 იურისტი 1 450 450 

13 
აბონენტებთან ურთიერთობის 

სპეციალისტი 

1 400 400 

14 მთავარი ენერგეტიკოსი 1 500 500 

15 
შემოსავლების  ჯგუფის ( ბილინგის) 

უფროსი 

1 600 600 

16 
სატუმბო სადგურის უფროსი 

ოპერეტორი 

6 300 1800 

17 სატუმბო სადგურის ოპერატორი 17 250 4250 

18 
სამარაგო რეზერვუარის და შიგა 

ქსელების მარეგულირებელი 

12 250 3000 

19 სანზონის მცველი 6 250 1500 

20 მქლორავ – ოპერატორი 8 250 2000 

21 საწყობის უფროსი 1 400 400 

22 ლაბორანტი 1 400 400 

23 
საავარიო – სარემონტო ჯგუფის 

უფროსი 

1 600 600 

24 ელექტრიკოს – შემკეთებელი 1 400 400 

25 ზეინკალ– შემდუღებელი 2 400 800 

26 სპეცტექნიკის ოპერატორი 2 400 800 

27 მექანიკოსი 1 450 450 

28 მსუბუქი ავტომანქანის მძღოლი 1 400 400 

29 დამხმარე მუშა 5 250 1250 

30 დამხმარე მოსამსახურე(დამლაგებელი) 1 125 125 

 სულ 97  33525 

 



1 სუბსიდია 660000,00

2 შემოსავალი რეგულირებადი საქმიანობიდან 527060,00

3 სხვა შემოსავალი 10000,00

სულ შემოსავალი 1197060,00

1197060,00

1 ელექტრო  ენერგი შესყიდვის ღირებულება 358620,00

2 შრომის ანაზღაურება 402300,00

3
ნედლეული, ძირითადი და დამხმარე  მასალები და 

სათადარიგო ნაწილები
119600,00

4 ქიმიური რეაგენტბი 13680,00

5
სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლთან დაკავშირებული 

ხარჯები
28000,00

6
ბუნებრივი რესურსების მოპოვების    და სარგებლობის 

მოსაკრებელი 15000,00

7 სატუმბო სადგურის იჯარა 108000,00

8 ოფისის ხარჯი 39860,00

9
გადასახადები ( გარდა საშემოსავლო, დღგ-სა და საბაჟო 

მოსაკრებლისა)
50500,00

10 სხვა ხარჯი 61500,00

სულ ხარჯი 1197060,00

ხარჯები:

შპს    "მარნეულის  სოფწყალი"     

2017 წლის  ხარჯთაღრიცხვა

შემოსავლები:
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