
N

შეძენილი მომსახურება 

(სარესტორნო მომსახურება, 

სასტუმრო), საქონელი (საკვები 

პროდუქტების, სასმელის და სხვა)                    

შემსრულებელი 

(მომწოდებელი)

ხელშეკრულე

ბის # 

შესრ. 

მომსახურების, 

შესყიდული 

საქონლის 

ღირებულება 

ღონისძიების 

თარიღი

რამდენ პირზე 

იქნა გაწეული 

ხარჯი

ვისზე გაიწია ხარჯი 

(სტუმრები, ღონისძიება)

ვის მიერ იქნა 

ორგანიზებული 

ღონისძიება 

(საკრებულო, გამგეობა, 

გუბერნია, სამინისტრო 

...)

მოწვევის- მიზანი
ჩატარებული ღონისძიება(კომფერენცია, 

შეხვედრები, პრეზენტაცია და სხვა)

სტუმრების 

ოდენობა

1 სასაჩუქრე სუვენირები ი.მ მეგი ჩეკურიშვილი
ბრძანება 

№195
420 06.03.2020 21 სტუმრები მერია

დამსახურებული რუსთაველი 

პედაგოგების სკოლიდან გაცილება
ღონისძიება 21

2 სასაჩუქრე ნაკრები შპს "ვინდლაიფი"
ბრძანება 

№213
61,1 05.02.2020

3 

მრავალშვილიანი 

ოჯახი
სტუმრები საკრებულო

წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო 

დღესთან დაკავშირებით 

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 
გადაცემა

ღონისძიება
3 

მრავალშვილიანი 

ოჯახი

3 სასაჩუქრე ნაკრები შპს "მადაგონი 2"
ბრძანება 

№213
100,79 05.02.2020

3 

მრავალშვილიანი 

ოჯახი
სტუმრები საკრებულო

წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო 

დღესთან დაკავშირებით 

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 
გადაცემა

ღონისძიება
3 

მრავალშვილიანი 

ოჯახი

4 სასტუმროს მომსახურება შპს "კოპალა"
ბრძანება 

№219
600 27-28.02.2020 2 სტუმრები საკრებულო

პოლონეთის რესპუბლიკა ქალაქი 

ლოძიდან მოწვეული ოფიციალური 

დელეგაცია
შეხვედრა 2

5 სარესტორნო მომსახურება შპს "რტც"
ბრძანება 

№219
607,2 27-28.02.2020 10

სტუმრები და 
ადგილობრივი 

წარმომადგენლები
საკრებულო

პოლონეთის რესპუბლიკა ქალაქი 

ლოძიდან მოწვეული ოფიციალური 

დელეგაცია
შეხვედრა 2

6 სასაჩუქრე ნივთები შპს "ვინდლაიფი"
ბრძანება 

№219
83 27-28.02.2020 2 სტუმრები საკრებულო

პოლონეთის რესპუბლიკა ქალაქი 

ლოძიდან მოწვეული ოფიციალური 

დელეგაცია
შეხვედრა 2

7 სარესტორნო მომსახურება შპს "დანი"

ხელშეკრულე
ბის # 01/31 

ბრზანება 

№219

894,7 27-28.02.2020 10

სტუმრები და 
ადგილობრივი 

წარმომადგენლები
საკრებულო

პოლონეთის რესპუბლიკა ქალაქი 

ლოძიდან მოწვეული ოფიციალური 

დელეგაცია
შეხვედრა 2

8 სარესტორნო მომსახურება შპს "საჭაშნიკე"

ხელშეკრულე
ბის # 01/32 

ბრზანება 

№219

300 27-28.02.2020 10

სტუმრები და 
ადგილობრივი 

წარმომადგენლები
საკრებულო

პოლონეთის რესპუბლიკა ქალაქი 

ლოძიდან მოწვეული ოფიციალური 

დელეგაცია
შეხვედრა 2

9 უალკოჰოლო სასმელები შპს "მადაგონი 2"
ბრძანება 

№219
107,02 27-28.02.2020 10

სტუმრები და 
ადგილობრივი 

წარმომადგენლები
საკრებულო

პოლონეთის რესპუბლიკა ქალაქი 

ლოძიდან მოწვეული ოფიციალური 

დელეგაცია
შეხვედრა 2

10 თარჯიმნის მომსახურება ფ/პ ირინა სარქისოვა
ბრძანება 

№219
510 27-28.02.2020 2 სტუმრები საკრებულო

პოლონეთის რესპუბლიკა ქალაქი 

ლოძიდან მოწვეული ოფიციალური 

დელეგაცია
შეხვედრა 2

ინფორმაცია

რუსთავის მერიის წარმომადგენლობითი ხარჯის შესახებ 2020 წელი



N
დანიშნულება (ვის ემსახურება, 

თანამდებობა)
ხარჯი (ლარი)

1 ქალაქის მერი 8 110,74

2 მერის მოადგილე 1 064,68

3 მერის მოადგილე 4 328,90

4 მერის მოადგილე  3 846,65

5 სხვა ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 16 944,00

სულ 34 294,97

ავტომანქანის ტექნიკურ მომსახიურებაზე გაწეული ხარჯი

ინფორმაცია 2020 წელი



№ განმკარგავი პირი (თანამდებობა) სულ თანხა

1 ქალაქის მერი 6 196,31

2 მერის მოადგილე 7 773,83

3 მერის მოადგილე 4 241,13

4 მერის მოადგილე 4 528,54

5
ინფრასტტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის 

სამსახურის ხელმძღვანელი  
5 808,68

6 აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი 3 762,10

7 არქიტეტურის სამსახურის ხელმძღვანელი  2 871,87

8 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხელმძღვანელი  5 414,64

9 სხვა სატრანსპორტო საშუალებები 126 170,46

სულ 237 435,71

საწვავის ხარჯი 2020  წელი


