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ააიპ ,,სპორტული სკოლა“-ის 2017 წლის კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის 

დამტკიცების შესახებ. 

 

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 აგვისტოს სხდომის N13 

ოქმის მე-6 საკითხის შესაბამისად, მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 7 

ივლისის N03/8179 წერილით წარმოდგენილი დოკუმენტაციის გათვალისწინებით, 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს საფუძველზე 

 

1. დამტკიცდეს ააიპ ,,სპორტული სკოლა“-ის 2017 წლის კორექტირებული 

ხარჯთაღრიცხვა (თან ერთვის). 

 

2. ააიპ ,,სპორტული სკოლა“-ის 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 

 

 

 



928 552,84

მომუშავეთა რიცხოვნობა 59,0

2 ხარჯები 897 741,75

2,1 შრომის ანაზღაურება 399 000,00

2.1.1 ხელფასი 399 000,00

2.1.1.1 ხელფასები ფულადი ფორმით 399 000,00

2.1.1.1.1 თანამდებობრივი სარგო 399 000,00

2.1.1.1.2 წოდებრივი სარგო

2.1.1.1.3 პრემია

2.1.1.1.4 დანამატი

2.1.1.1.5 ჰონორარი

2.1.1.1.6 კომპენსაცია

2.1.1.2 ხელფასები სასაქონლო ფორმით

2.1.2 სოციალური შენატანები

2.2 საქონელი და მომსახურება 147 025,00

2.2.1 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 27 720,00

2.2.2 მივლინებები 23 000,00

2.2.3 ოფისის ხარჯები 15 980,00

2.2.4 წარმომადგენლობითი ხარჯები 

2.2.5 კვების ხარჯები 

2.2.6 სამედიცინო ხარჯები 300,00

2.2.7
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები 
10 980,00

2.2.8
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები 
37 095,00

2.2.9 სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი 

2.2.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 31 950,00

2.8 სხვა ხარჯები 351 716,75

2.8.1 ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა 

2.8.2 სხვადასხვა ხარჯები 351 716,76

3.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 000,00

3.1.1 ძირითადი აქტივები 30 000,00

3.1.2 მატერიალური მარაგები 0,00

3.1.3 ფასეულობები 

3.1.4 არაწარმოებული აქტივები  0,00

32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0,00

32 მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება 

33 ვალდებულებების კლება 811,09

33.2 საგარეო 0,00
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