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                                #   62 
  

                           07          08      2017 წელი 
 

 

ა.ა.ი.პ. ,,სუფთა მარნეული“-ს 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის და 

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

 

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 აგვისტოს სხდომის N13 

ოქმის მე-5 საკითხის შესაბამისად, მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 7 

ივლისის N03/8178 წერილით წარმოდგენილი დოკუმენტაციის გათვალისწინებით, 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს საფუძველზე 

 

1. დამტკიცდეს ა.ა.ი.პ. ,,სუფთა მარნეული“-ს  2017 წლისკორექტირებული 

ხარჯთაღრიცხვა და საშტატო განრიგი (თან ერთვის). 

 

2. ა.ა.ი.პ. ,,სუფთა მარნეული“-ს დირექტორმა იხელმძღვანელოს დამტკიცებული  

ხარჯთაღრიცხვითა 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 

 

 

 



# samuSaoebis dasaxeleba
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gatanis sixSire

1

centraluri magistralebis  mimdebare 
teritoriidan da marneulis municipalitetis 
dasaxlebuli adgilebidan da sxvadasva 
daniSnulebis obieqtebidan nagvis datvirTva 
da gatana (1 kuburi metris datvirTva gatana 
TveSi)                                        
maT Soris:

340
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av
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o
f
ar

ex
i

gatanis sixSire

daStafa-yularis Rvinis q-na- yul. cxensaSeni-
zemo yulari-kirixlo

80 59 kviraSi orjer

 magistralis   mimdebare terit. baidari -
qutliari -muranlo ,lejbadini-kesalo -
trasamde

100 76 kviraSi orjer

magistralis mimdebare terit. sabirkenti-
algeTi-tazikenti- azizkenti

100 43 kviraSi orjer

magistralis mimdebare terit. weraqvi-sioni-
axkula

60 80 kviraSi orjer

damatebiT Sesasrulebeli samuSaoebis Rirebuleba                                                                                                                                              

a(a)ip "sufTa marneulis"_s mier  2017 wlis 01 agvistodan damatebiT 
Sesasrulebeli samuSaoebis  Rirebuleba



1 xelfasi 707720 21720

2
ofisis 
xarji(sakancelario,telefoni,interneti,kompiuterebi,
magidebi,skamebi da sxva)

6000

3

transportis momsaxureba da saTadarigo nawilebis 
xarji

96200 3200

4 sawvavi-sacxebi da sapoxi masalis xarji 123080 29080

5 transp.daqiravebis da sxva daq. Mmomsaxurebis xarji
70000

6

sameurneo invetari da sxva saqonlis(cocxebi,kiri da 
sxva) xarji

23000

sul wlis xarji 1026000 54000

N

N

a(a)ip "sufTa marneuli"-s 2017 wlis                                                               
koreqtirebuli finansuri gegma(xarjTaRricxva)

m.S 
01,08,2017w 

damatebuliobieqtis  dasaxeleba sul-2017 weli



N

saStato 
erTeuli

ganakveTi 
Tvis

wliuri

1 direqtori 1 1250 15000

2 direqtoris moadgile 1 1135 13620

3 finansuri menejeri 1 1135 13620

4 mTavari inJineri 1 1100 13200

5 mTavari buRalteri 1 1100 13200

6 buRalteri 1 820 9840

7 dagva-dasufTavebis ufrosi 1 660 7920

8 brigadiri 4 500 24000

9 meqanikosi 1 900 10800

10 saqmeTa mwarmoebeli 1 660 7920

11 operatori 1 500 6000

12 iuristi 1 660 7920

13 sawyobis gamge 1 600 7200

14 molare 1 470 5640

15 dekoratori 1 510 6120

16 meezove 54 260 168480

17 ofisis damlagebeli 1 200 2400

18 damtvirTavi muSa 21 410 103320

19 damtvirTavi muSa(dam.samuS) 6 410 12300

20 spec a/manqanis mZRoli(dam.samuS) 2 580 5800

21 spec a/manqanis(sinotraqt)mZRoli 1 580 6960

22 spec a/manqanis(isuzu)mZRoli 1 580 6960

23 spec a/manqanis(isuzu)mZRoli 1 580 6960

24 eqskavatoris mZRoli 1 435 5220

25 iaponka manqanis mZRoli 3 435 15660

26 damgveli manqanis mZRoli 1 435 5220

27 mZRoli 4 435 20880

28 gamwvanebis muSa 15 380 68400

29 mebaRe 1 210 2520

30 mebaRe(algeTi) 1 210 2520

31 daraji-fantanis 1 260 3120

32 daraji-parkis 1 260 3120

33 daraji-Zeglis 1 220 2640

34 daraji-avto farexis 1 190 2280

135 606760

saStato ganrigi                                                                   
2017 wlis 01 agvisto

115892
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