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მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის საწვავისა და სასაუბრო 

ბარათების ლიმიტების განსაზღვრის თაობაზე 
 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 17 თებერვლის სხდომის N4 

ოქმის მე-8 საკითხის შესაბამისად, მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 3 

თებერევლის N03/1124 წერილით შემოსული დოკუმენტაციის გათვალისწინებით, საქართველოს 

ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 16-ე მუხლის მე–2 ნაწილის 

„ა“ პუნქტის, 24–ე და 54-ე მუხლის, 61-ე მუხლის მეორე პუნქტის, საქართველოს კანონი 

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს 54-ე და 61-ე მუხლების საფუძველზე 

1. განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის საწვავის ლიმიტი 

დანართი #1-ით წარმოდგენილი ცხრილის შესაბამისად. 

2. განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის 

ელექტროენერგიით უზრუნველყოფის მიზნით საწვავის ყოველთვიური ლიმიტი 300.00 (სამასი) 

ლიტრის ოდენობით. 

3. განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოში  „ფიზიკური 

და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში  (სარგებლობაში) არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების წესი“–ს აღსრულების მიზნით შექმნილი კომისიის 

სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის, საწვავის ყოველთვიური ლიმიტი 250.00 

(ორასორმოცდაათი) ლიტრის ოდენობით. 

4. განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის სასაუბრო ბარათების 

ლიმიტი დანართი #2-ით წარმოდგენილი ცხრილის შესაბამისად. 

5. დაუწესდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში, სამსახურის უფროსის 

მოხსენებითი ბარათის გათვალისწინებით გამგებლის გადაწყვეტილებით, შტატგარეშე 

მოსამსახურედ აყვანილ მოხელეს სასაუბრო ბარათის ლიმიტი, არაუმეტეს 25 ლარისა და 

დამხმარე მოსამსახურეს არაუმეტეს 10 ლარის ოდენობით. 

6. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის 

საწვავისა და სასაუბრო ბარათების ლიმიტის დაწესების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #284 განკარგულება. 

7. დაუწესდეს მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქიას ყოველთვიური საწვავის ლიმიტი 

200 ლიტრის ოდენობით. 
8. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2017 წლის 01 მარტიდან. 

9. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ბოლნისის რაიონული სასამართლოს 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მაგისტრატ მოსამართლესთან (მის: ქ.მარნეული, ნარიმანოვის 

ქუჩა #4), მისი ოფიციალური გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში. 

10. კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე განახორციელოს მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგებელმა. 

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის  

საკრებულოს თავმჯდომარის  



მოვალეობის შემსრულებელი:    ვალერი მეტრეველი 

დანართი #1 

საწვავის ლიმიტი 

# მიმღები რაოდენობა 

თანამდებობა/სტრუქტურული ერთეულის დასახელება ბენზინი დიზელი 

1 მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი 450 150 

2 გამგებლის პირველი მოადგილე 400 0 

3 გამგებლის მოადგილე 400 0 

4 გამგებლის მოადგილე 400 0 

5 გამგებლის თანაშემწე 200 0 

6 ადმინისტრაციული სამსახური 750 200 

7 ანალიზისა და საზოგადოებასთან ურთიერობის 

სამსახური 

400 0 

8 შიდა აუდიტის სამსახური 400 0 

9 საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური 400 0 

10 
ეკონომიკური განვითარებისა და მუნიციპალური 

ქონების მართვის სამსახური 
900 0 

11 
ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური 
600 200 

12 მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახური 600 0 

13 
ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა 

და სპორტის სამსახური 
400 250 

14  
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახური 
600 0 

15 
ქ.მარნეულის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის 

წარმომადგენელი 
150 0 

16 
გამგებლის წარმომადგენელი ახკერპის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 
120 0 

17 
გამგებლის წარმომადგენელი ხოჯორნის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 
120 0 

18 
გამგებლის წარმომადგენელი ოფრეთის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 
120 0 

19 
გამგებლის წარმომადგენელი ყიზილ–აჯლოს 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 
100 0 

20 
გამგებლის წარმომადგენელი კასუმლოს 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 
100 0 

21 
გამგებლის წარმომადგენელი სადახლოს 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 
100 0 

22 
გამგებლის წარმომადგენელი წერაქვის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 
100 0 

23 
გამგებლის წარმომადგენელი წერეთლის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 
100 0 

24 
გამგებლის წარმომადგენელი თამარისის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 
100 0 



 

დანართი #2 

სასაუბრო ბარათების ლიმიტები 

 

25 
გამგებლის წარმომადგენელი კაჩაგნის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში 
100 0 

26 
გამგებლის წარმომადგენელი დამია–გეურარხის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 
100 0 

27 
გამგებლის წარმომადგენელი კაპანახჩის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 
100 0 

28 
გამგებლის წარმომადგენელი ალგეთის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 
100 0 

29 
გამგებლის წარმომადგენელი ქუთლიარის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 
100 0 

30 
გამგებლის წარმომადგენელი ყულარის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 
100 0 

31 
გამგებლის წარმომადგენელი შაუმიანის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 
100 0 

32 
გამგებლის წარმომადგენელი შულავრის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 
100 0 

სულ 9060 550 

# თანამდებობა/სტრუქტურული ერთეულის დასახელება რაოდენობა 

1 გამგებელი ულიმიტო 

2 გამგებლის პირველი მოადგილე 50 

3 გამგებლის მოადგილე 50 

4 გამგებლის მოადგილე 50 

5 სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 35 

6 
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

გამგებლის წარმომადგენელი 
10 

7 სტრუქტურული ერთეულის განყოფილების უფროსი 30 

8 თანაშემწე 30 

9 მთავარი სპეციალისტი 10 

10 წამყვანი სპეციალისტი 10 

11 უფროსი სპეციალისტი 0 

12 სპეციალისტი 0 


