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გორის მუნიციპალიტეტის მერია
 

  
KA990152077857620

საქართველო, გორი 1400, გ. ფერაძის 5; ს/კ 218086087

№ 01/7771 28 / მაისი / 2020 წ.
 

ნინო ჩიფჩიური
 ninochibchiuri@gmail.com>
  

 

 

 
ქალბატონო ნინო,

  
თქვენი 26 მაისის წერილის, გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კანცელარიის რეგისტრაციის ნომრით
№8386.27.05.20. პასუხად ვხელმძღვანელობთ, რა საქართველოს ,,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით" და
,,პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ" საქათველოს კანონით, აგრეთვე პერსონალური მონაცემების
დაცვის ინსპექტორისმ ვებ-გვერდით (personaldata.ge/ge kategories,fag) გაცნობებთ, რომ 2020 წელს გორის
მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის სახელფასო ფონდი შეადგენს 244600 ლარს, 2019
წელს კი შეადგენდა 232880 ლარს.

 მე-2 და მე-3 პუნქტის პასუხად კი ქვემოთ მოცემულია მონაცემები 2019 წლის მდგომარეობით:
 - პირველადი სტრუქტურულუ ერთეულის ხელმძღვანელი, ანაზღაურებით - 1700ლარი.

 - პირველადი სტრუქრურული ერთეულუის ხელმძღვანელის მოადგილე - 1400ლარი.
  

                                 მოსაკრებლების კონტროლის განყოფილება
  

- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - 1200 ლარი.
 - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 900ლარი (3 თანამშრომელი).

 - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 800ლარი.
 - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - 650 ლარი.
  

                                 უნებართვო საქმიანობის კონტროლის განყოფილება
  

- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - 1200ლარი.
 - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 900ლარი (2 თანამშრომელი).

 - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - 650ლარი (2 თანამშრომელი).
  

                          ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილება
  

- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ელმძღვანელი - 1200 ლარი
 - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 900 ლარი (4 თანამშრომელი).

 - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 800 ლარი.
 - მეორე კატეგირიის უმცროსი სპეციალისტი - 650 ლარი.  

  
 2020 წლის მდგომარეობით:

  
- პირველადი სტრუქტურულუ ერთეულის ხელმძღვანელი, ანაზღაურებით - 1700ლარი.

 - პირველადი სტრუქრურული ერთეულუის ხელმძღვანელის მოადგილე - 1400ლარი.
  

                                 მოსაკრებლების კონტროლის განყოფილება
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- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - 1200 ლარი.

 - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 900ლარი (3 თანამშრომელი).
 - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 800ლარი.

 - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - 650 ლარი.
  

                                 უნებართვო საქმიანობის კონტროლის განყოფილება
  

- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - 1200ლარი.
 - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 900ლარი (2 თანამშრომელი).

 - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - 650ლარი (1 თანამშრომელი).
  

                          ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილება
  

- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - 1200 ლარი
 - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 900 ლარი (4 თანამშრომელი).

 .- მეორე კატეგირიის უფროსი სპეციალისტი - 800 ლარი.  

 
  
  

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო
ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

გიორგი ღვინიაშვილი
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