
1/10/2019

file:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/f8962590-775a-4b1d-badc-25619580d628.html 1/2

 

 
 
 

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
 

  
KA990169115227219

საქართველო, გორი 1400 სტალინის №16  ს/კ 218 086087 

№ 03/9 10 / იანვარი / 2019 წ.
 

ფაქტ-მეტრის რეგიონულ ანალიტიკოსს
 ქალბატონ ნინო ჩიბჩიურს
  

 

 

 

         ქალბატონო ნინო,
 

       თქვენი 2018 წლის 28 დეკემბრის წერილის (გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგისტრაცია № 656
 28.12.2018 წ./ პასუხად გაცნობებთ შემდეგს:

 
1.       2015 წელს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი განისაზღვრებოდა 16 ერთეულით და მათი

შრომითი ანაზღაურება განისაზღვრებოდა 117432   ლარით;
 
   ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საშტატო ერთეული 2015 წელს  - 14, შრომითი ანაზღაურება - 
89 343 ლარი; 

·         2016 წელს - გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი განისაზღვრებოდა 16 ერთეულით
და მათი შრომითი ანაზღაურება განისაზღვრებოდა    163200  ლარით;
     ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საშტატო ერთეული 2016 წელს  - 14, შრომითი ანაზღაურება
-   85 115 ლარი;   

·         2017 წლის - გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი განისაზღვრებოდა 16 ერთეულით
და მათი შრომითი ანაზღაურება განისაზღვრებოდა      133204     ლარით;
 
     ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საშტატო ერთეული 2016 წელს  - 14, შრომითი ანაზღაურება
- 75 781 ლარი;  

·         2018 წელს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში სულ 19 საშტატო ერთეულია და
მათი შრომითი ანაზღაურება განისაზღვრებოდა 215 080      ლარით;

2.       2015 წელს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა
რაოდენობა იყო - 3  და მათი შრომითი ანაზღაურება განისაზღვრებოდა      29 640     ლარით;

   ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში - 3 და მათი შრომითი ანაზღაურება
განისაზღვრებოდა  30 960 ლარით;

·         2016 წელს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით
დასაქმებულ პირთა რაოდენობა იყო - 3  და მათი შრომითი ანაზღაურება განისაზღვრებოდა  27
330   ლარით;

   ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში - 3  და მათი შრომითი ანაზღაურება
განისაზღვრებოდა   37 519 ლარით.

·         2017 წელს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით
დასაქმებულ პირთა რაოდენობა იყო - 3  და მათი შრომითი ანაზღაურება განისაზღვრებოდა  29
567 ლარით;

    ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში - 3 და მათი შრომითი ანაზღაურება
განისაზღვრებოდა  28 400 ლარით.
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·         2018 წლებში გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით
დასაქმებულ პირთა რაოდენობა იყო - 4  და მათი შრომითი    ანაზღაურება განისაზღვრებოდა 
45126  ლარით;

3.       2018 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სულ გაიხარჯა - 4158710 ლარი, დარჩა 4270167 ლარი, ნარჩენი თანხის
გადანაწილება ჯერ არ მომხდარა.

4.       2018 წელს წინასაახალწლოდ ჯილდოს სახით გაიცა მერიის 259 თანამშრომელზე - 161385 ლარი, (შტატგარეშე 9
თანამშრომელზე - 6034 ლარი).

საკრებულოს 19 თანამშრომელზე გაიცა ჯილდო - 12670 ლარი, შტატგარეშე 1 თანამშრომელზე -
630 ლარი.

  
 

    პატივისცემით,

 
  
  

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარე

დავით რაზმაძე
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