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გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

გ	ა	ნ	კ	ა	რ	გ	უ	ლ	ე	ბ	ა	№	158

არასამეწარმეო	(არაკომერციული)	იურიდიული	პირის	,,წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის	კულტურის	ცენტრის“	საშტატო	ნუსხასა	და	სახელფასო

განაკვეთებში	ცვლილების	შეტანის	შესახებ,	წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის	მერისათვის	თანხმობის	მიცემის	თაობაზე

წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	 საკრებულომ	 განიხილა	 მუნიციპალიტეტის	 მერის
(№48-4822355156;	 21/12/2022)	 წერილი,	 რომელშიც	 ითხოვს	 თანხმობას
არასამეწარმეო	 (არაკომერციული)	 იურიდიული	 პირის	 ,,წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის	 კულტურის	 ცენტრის“	 საშტატო	 ნუსხასა	 და	 სახელფასო
განაკვეთებში	ცვლილების	შეტანის	შესახებ.

საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 „ადგილობრივი	 თვითმმართველობის
კოდექსის“	 61-ე	 მუხლის	 მე-2	 ნაწილისა	 და	 „წყალტუბოს	 მუნიციპალიტეტის
მერიის	 დებულების	 დამტკიცების	 შესახებ“	 წყალტუბოს	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 2017	 წლის	 28	 ნოემბრის	 №42	 დადგენილების	 მე-6	 მუხლის	 მე-3
პუნქტის	,,დ.ბ“	ქვეპუნქტის	შესაბამისად:

1.	 მიეცეს	 თანხმობა	 წყალტუბოს	 მუნიციპალიტეტის	 მერს	 არასამეწარმეო
(არაკომერციული)	 იურიდიული	 პირის	 ,,წყალტუბოს	 მუნიციპალიტეტის
კულტურის	 ცენტრის“	 საშტატო	 ნუსხასა	 და	 სახელფასო	 განაკვეთებში
ცვლილების	შეტანის	შესახებ	(დანართი	თან	ერთვის).

2.	 კონტროლი	 განკარგულების	 შესრულებაზე	 დაევალოს	 წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის	მერს	და	საკრებულოს	კულტურის,	განათლების,	ტურიზმის,
სპორტისა	და	ახალგაზრდულ	საქმეთა	კომისიას.

3.	განკარგულება	ძალაში	შევიდეს	გამოქვეყნებისთანავე.
4.	 განკარგულება	 შეიძლება	 გასაჩივრდეს	 კანონმდებლობით	 დადგენილი	 წესით,

მისი	 გაცნობიდან	 ერთი	თვის	 ვადაში,	 ქუთაისის	 საქალაქო	სასამართლოში	 (ქ.
ქუთაისი,	კუპრაძის	ქ.	№11).

თეიმურაზი	ჭეიშვილი

წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2022 წლის 26 დეკემბრის   №158  განკარგულების 

დანართი №1 

 

ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის  ცენტრი" 

# საშტატო ერთეულის დასახელება 
საშტატო 

ერთეული 
განაკვეთი 

     სულ შტატი 131.0   

  კულტურის ცენტრის მმართველი 1.0 1650.0 

  მოადგილე 2.0 1100.0 

  ადმინისტრაციის უფროსი 1.0 880.0 

  საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორი 1.0 583.0 

  
საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის 

კოორდინატორი 
1.0 660.0 

  
საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის 

კოორდინატორის თანაშემწე 
1.0 495.0 

  
ფინანსური ანალიზისა და სახელმწიფო შესყიდვების მართვის 

კოორდინატორი 
1.0 880.0 

  
ფინანსური ანალიზისა და სახელმწიფო შესყიდვების მართვის 

კოორდინატორის თანაშემწე 
1.0 660.0 

  ბუღალტერი 1.0 770.0 

  
კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების 

კოორდინატორი 
1.0 583.0 

  ღონისძიებების აუდიო გახმოვანების ოპერატორი   1.0 550.0 

  შიდა მონიტორინგის კოორდინატორი 1.0 726.0 

  სამართლებრივი უზრუნველყოფის კოორდინატორი 1.0 660.0 

  
კულტურული მემკვიდრეობის აღრიცხვის, დაცვისა და 

პოპულარიზაციის კოორდინატორი 
1.0 583.0 

  საკონცერტო დარბაზ "ივერიის" ადმინისტრატორი 1.0 880.0 

  საკონცერტო დარბაზ „ივერიის“ ადმინისტრატორის თანაშემწე  1.0 583.0 

  ლოჯისტიკის კოორდინატორი 1.0 660.0 

  ლოჯისტიკის კოორდინატორის თანაშემწე 1.0 550.0 

  ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი 1.0 550.0 

  შიდა კომპიუტერული ქსელის კოორდინატორი 1.0 550.0 

  მძღოლი 1.0 550.0 

  დამლაგებელი 2.0 330.0 

  დარაჯი 3.0 385.0 

  სახანძრო უსაფრთხოების კოორდინატორი 1.0 550.0 

  ელექტრო მექანიკოსი 1.0 550.0 



  საბიბლიოთეკო გაერთიანება   0.0 

  საბიბლიოთეკო გაერთიანების მენეჯერი 1.0 880.0 

  მთავარი  ბიბლიოთეკა   0.0 

  
ბავშვთა და ახალგაზრდობის საბიბლიოთეკო მომსახურების 

კოორდინატორი 
1.0 605.0 

  
მთავარი ბიბლიოთეკის საინფორმაციო-ანალიტიკური 

განყოფილების გამგე 
1.0 539.0 

  მეთოდისტი 1.0 473.0 

  
მთავარი ბიბლიოთეკის მკითხველთა მომსახურების 

განყოფილების გამგე 
1.0 539.0 

  მთავარი ბიბლიოთეკის ბიბლიოგრაფი 2.0 418.0 

  ფონდების კურატორი 2.0 440.0 

  სამკითხველო დარბაზის მთავარი ბიბლიოთეკარი 1.0 462.0 

  ბიბლიოთეკარ-ოპერატორი 1.0 418.0 

  
მთავარი ბიბლიოთეკის ფონდის დაკომპლექტება-

კატალოგიზაციის განყოფილების გამგე 
1.0 539.0 

  ბიბლიოთეკარ-კატალოგიზატორი 1.0 418.0 

  ტექნიკური ბიბლიოთეკარი 1.0 418.0 

  დამლაგებელი 1.0 330.0 

  #1 საბავშვო ბიბლიოთეკა   0.0 

  #1 საბავშვო ბიბლიოთეკის უფროსი ბიბლიოთეკარი 1.0 440.0 

  მკითხველთა მომსახურების ბიბლიოთეკარი 1.0 418.0 

  
#1 საბავშვო ბიბლიოთეკის საგანმანათლებლო პროგრამების 

კოორდინატორი 
1.0 418.0 

  სასოფლო ბიბლიოთეკები   0.0 

  #2 სოფელ წყალტუბოს ბიბლიოთეკარი 1.0 374.0 

  #3 სოფელ მეორე უბნის ბიბლიოთეკარი 0.5 374.0 

  #4 ქვილიშორის ბიბლიოთეკარი 0.5 374.0 

  #5 ცხუნკურის ბიბლიოთეკარი 0.5 374.0 

  #6 გვიშტიბის ბიბლიოთეკარი 1.0 374.0 

  #7 პირველი წყალტუბოს ბიბლიოთეკარი 0.5 374.0 

  #8 გუბისწყალის ბიბლიოთეკარი 1.0 374.0 

  #9 გუმბრის ბიბლიოთეკარი 1.0 374.0 

  #10 მაღლაკის ბიბლიოთეკის უფროსი ბიბლიოთეკარი 1.0 418.0 

  #11 ფარცხანაყანევის ბიბლიოთეკარი 1.0 374.0 

  #12 მუხიანის ბიბლიოთეკარი 1.0 374.0 

  #13 ქვიტირის ბიბლიოთეკარი 1.0 374.0 

  #14 გეგუთის ბიბლიოთეკის უფროსი ბიბლიოთეკარი 1.0 418.0 

  #14 გეგუთის ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარი 1.0 374.0 

  #15 პატრიკეთის ბიბლიოთეკარი 1.0 374.0 

  #16 ტყაჩირის ბიბლიოთეკარი 0.5 374.0 

  #17 ოფშკვითის ბიბლიოთეკარი 1.0 374.0 

  #18 საყულიიის ბიბლიოთეკარი 1.0 374.0 

  #19 რიონის ბიბლიოთეკარი 1.0 374.0 



  #20 ოფურჩხეთის ბიბლიოთეკის უფროსი ბიბლიოთეკარი 1.0 418.0 

  #20 ოფურჩხეთის ბიბლიოთეკარი 2.0 374.0 

  #21 ჟონეთის ბიბლიოთეკარი 0.5 374.0 

  #22 მექვენის ბიბლიოთეკარი 0.5 374.0 

  #23 დერჩის ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარი 0.5 374.0 

  #24 დღნორისის ბიბლიოთეკარი 0.5 374.0 

  #25 საჩხეურის ბიბლიოთეკარი 0.5 374.0 

  #26 ლეხინდრისთავის ბიბლიოთეკარი 0.5 374.0 

  #27 ჭაშლეთის  ბიბლიოთეკარი 0.5 374.0 

  #28  ხომულის ბიბლიოთეკა 1.0 374.0 

  სამუზეუმო გაერთიანება   0.0 

  სამუზეუმო გაერთიანების მენეჯერი 1.0 880.0 

  მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი   0.0 

  მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის მენეჯერი 1.0 583.0 

  
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის სამეცნიერო მიმართულების 

კოორდინატორი 
1.0 561.0 

  
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ფონდების მთავარი   

კურატორი 
1.0 572.0 

  
 მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის საგამოფენო მიმართულების 

ხელმძღვანელი 
1.0 440.0 

  
 მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის  ბიბლიოთეკის 

ბიბლიოთეკარი 
1.0 418.0 

  მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის გამოცემების კოორდინატორი 1.0 561.0 

  მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელოვნებათმცოდნე 1.0 418.0 

  
 მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის საგანმანათლებლო 

პროგრამების ხელმძღვანელი 
1.0 429.0 

   მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის გიდი ექსკურსიამძღოლი 1.0 495.0 

  მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დამლაგებელი 1.0 330.0 

  მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დარაჯი 3.0 385.0 

  ნ. ლორთქიფანიძის სახლ-მუზეუმი   0.0 

  მენეჯერი 1.0 583.0 

  ფონდების მთავარი კურატორი 0.5 462.0 

  დარაჯი 2.0 385.0 

  დამლაგებელი 1.0 330.0 

  გ. ახვლედიანის სახლ-მუზეუმი   0.0 

  მენეჯერი 1.0 583.0 

  ფონდების მთავარი კურატორი 0.5 462.0 

  დარაჯი 2.0 385.0 

  დამლაგებელი 0.5 330.0 

  ანსამბლ "ნადური"   0.0 

   ლოტბარი 1.0 484.0 

  ადმინისტრატორი 1.0 484.0 

   მომღერალი 7.5 440.0 



  საკლუბო გაერთიანება   0.0 

  საკლუბო გაერთიანების მენეჯერი 1.0 770.0 

  ლია  ხოტივარის სახელობის გეგუთის  კულტურის სახლი   0.0 

  მენეჯერი 1 583.0 

  სამხატვრო ხელმძღვანელი 1 440.0 

  აკომპანიატორი 1 385.0 

  ახალგაზრდული პროგრამების კოორდინატორი 1 418.0 

  გიორგი ჟორჟოლიანის სახელობის მაღლაკის კულტურის სახლი   0.0 

  მაღლაკის კულტურის სახლის მენეჯერი 1 583.0 

   სამხატვროს ხელმძღვანელი 1 440.0 

  ახალგაზრდული პროგრამების კოორდინატორი 0.5 418.0 

  ლოტბარი 0.5 418.0 

  დარაჯი 1 385.0 

  სოფელ მეორე უბნის კლუბის მენეჯერი 1 440.0 

  ქვილიშორის  კლუბის მენეჯერი 1 440.0 

  გუბისწყლის კლუბის მენეჯერი 1 440.0 

  მესხეთის კლუბის მენეჯერი 1 440.0 

  დღნორისის კლუბის მენეჯერი 0.5 440.0 

  დერჩის კლუბის მენეჯერი 0.5 440.0 

  ოფშკვითის კლუბის მენეჯერი 0.5 440.0 

  საყულიის კლუბის მენეჯერი 0.5 440.0 

  ჟონეთის კლუბის მენეჯერი 0.5 440.0 

  მუხიანის კლუბის მენეჯერი 0.5 440.0 

  სახალხო თეატრი   0.0 

  სახალხო თეატრის ხელმძღვანელი 1 1012.0 

  სახალხო თეატრის ხელმძღვანელის თანაშემწე 1 627.0 

  მსახიობი 7 495.0 

  აკომპანიატორი 1 495.0 

  ტექნიკური რეჟისორი 1 880.0 

  სცენარისტი 1 572.0 

 

 


