
პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება №

2018 წლის     იანვარი
 ქ. ლანჩხუთი 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა 
საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61–ე 
მუხლის მე–2 ნაწილისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“–ს 1061–ე 
მუხლის 1–ლი და მე–2 პუნქტის შესაბამისად:

მუხლი 1. დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი 
სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 
წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად.

მუხლი2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა 
მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტი და ცნობა (თან ერთვის) ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 
შესახებ გამოქვეყნდეს „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 1062–ე მუხლით 
გათვალისწინებული წესის შესაბამისად;

მუხლი 3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ 
სასამართლოში, მისამართზე ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14 მისი ამოქმედებიდან ერთი 
თვის ვადაში საქართველოს  ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე–8 თავის  22–ე 
მუხლის მე–3 ნაწილის შესაბამისად;

მუხლი 4. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                             ბესიკ ტაბიძე                                               



დანართი 

 

ცნობა

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა 
საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი აღნიშნავს, რომ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაწყებულია ადმინისტრაციული წარმოება „ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა 
და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად.

დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი 
სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები შეუძლიათ წარმოადგინონ 
2018 წლის              იანვრამდე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში 
მისამართზე: ქ. ლანჩხუთი, კოსტავას ქ. N37, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციული შენობის მე–2 სართული (პასუხისმგებელი პირი ნინო ძიძიგური – 
საკრებულოს აპარატის უფროსი,    ტელ: 0494 22-30-09).



თანამდებობათა დასახელება

საშტატ
ო

რიცხოვ
ნება

სარგო
(ლარი
)

ხელმძღვანელობა 3
მერი 1 2650

მერის პირველი მოადგილე 1 2000
მერის მოადგილე 1 1800

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური
 (პირველადი სტრუქტურული ერთეული) 58

სამსახურის უფროსი
პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1500

მერის წარმომადგენელი შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 16 1000

სპეციალისტი შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მეოთხე რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 25 600

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხა
და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობები

დანართი

სპეციალისტი შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მეოთხე რანგი

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 25 600

მთვარი სპეციალისტი
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 900

მთავარი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების დარგში
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 900

წამყვანი სპეციალისტი
მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.
1 700

საზოგადოებასთან და პრესასთან ურთიერთობის განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 3

განყოფილების უფროსი
მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1 1200

მთავარი სპეციალისტი
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 900

წამყვანი სპეციალისტი
მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 700

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 3

განყოფილების უფროსი
მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1 1200



მთავარი სპეციალისტი
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
2 900

მოქალაქეთა მიღებისა და საქმისწარმოების განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 3

განყოფილების უფროსი
მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1 1200

მთავარი სპეციალისტი
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 900

წამყვანი სპეციალისტი
მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 700

მუნიციპალური შესყიდვების განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 4

განყოფილების უფროსი
მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1 1200

მთავარი სპეციალისტი
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
3 900

მთავარი სპეციალისტი
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
3 900

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური
პირველადი სტრუქტურული ერთეული 10

სამსახურის უფროსი
პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1 1500

სივრცითი მოწყობის განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 4

განყოფილების უფროსი
მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1 1200

მთავარი სპეციალისტი
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
2 900

წამყვანი სპეციალისტი
მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 700

ინფრასტრუქტურის განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 5

განყოფილების უფროსი
მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1 1200



მთავარი სპეციალისტი
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
3 900

წამყვანი სპეციალისტი
მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 700

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
პირველადი სტრუქტურული ერთეული 9

სამსახურის უფროსი
პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1 1500

საბიუჯეტო განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული. 3

განყოფილების უფროსი
მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1 1200

მთავარი სპეციალისტი
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
2 900

ბუღალტრული აღრიცხვა–ანგარიშგების გაყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 3

განყოფილების უფროსი
მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1 1200

განყოფილების უფროსი
მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1 1200

მთავარი სპეციალისტი
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
2 900

მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვის განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 2

განყოფილების უფროსი
მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1 1200

მთავარი სპეციალისტი
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 900

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
პირველადი სტრუქტურული ერთეული 5

სამსახურის უფროსი
პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1 1500

მთავარი სპეციალისტი
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
3 900

წამყვანი სპეციალისტი
მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 700



განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
პირველადი სტრუქტურული ერთეული 7

სამსახურის უფროსი
პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1 1500

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 3

განყოფილების უფროსი
მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1 1200

მთავარი სპეციალისტი
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 900

წამყვანი სპეციალისტი
მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 700

განათლებისა და კულტურის განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 3

განყოფილების უფროსი
მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1 1200

განყოფილების უფროსი
მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1 1200

მთავარი სპეციალისტი
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
2 900

ზედამხედველობის სამსახური
პირველადი სტრუქტურული ერთეული 5

სამსახურის უფროსი
პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1 1500

მთავარი სპეციალისტი
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
3 900

წამყვანი სპეციალისტი
მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 700

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური
პირველადი სტრუქტურული ერთეული

5

სამსახურის უფროსი
პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1 1500

მთავარი სპეციალისტი
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 900



ინსპექტირების განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 3

განყოფილების უფროსი
მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1 1200

მთავარი სპეციალისტი
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 900

წამყვანი სპეციალისტი
მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 700

იურიდიული სამსახური
პირველადი სტრუქტურული ერთეული 4

სამსახურის უფროსი
პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1500

მთავარი სპეციალისტი
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
3 900

მთავარი სპეციალისტი
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
3 900

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური
პირველადი სტრუქტურული ერთეული 10

სამსახურის უფროსი
პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1 1500

მთავარი სპეციალისტი
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 900

სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და გარემოს დაცვის განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული

2

განყოფილების უფროსი
მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1 1200

მთავარი სპეციალისტი
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 900

ქონების მართვის განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 4

განყოფილების უფროსი
მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1200

მთავარი სპეციალისტი
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
3 900



ეკონომიკისა და ტურიზმის განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 2

განყოფილების უფროსი
მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1 1200

მთავარი სპეციალისტი
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 900

სამხედრო აღრიცხვის,გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
პირველადი სტრუქტურული ერთეული 9

სამსახურის უფროსი
პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1 1500

მთავარი სპეციალისტი
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 900

წვევამდელთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 4

წვევამდელთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 4

განყოფილების უფროსი
მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1 1200

მთავარი სპეციალისტი
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 900

წამყვანი სპეციალისტი
მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
2 700

რეზერვისტთა აღრიცხვის,გაწვევისა და მობილიზაციის განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 3

განყოფილების უფროსი
მეორე რანგი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1 1200

მთავარი სპეციალისტი
მესამე რანგი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 900

წამყვანი სპეციალისტი
მესამე რანგი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 700
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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

განსახილველად გიგზავნით „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და 
თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილებისა და ამ დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების თაობაზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტს.

გთხოვთ განიხილოთ.

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა



1

პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №

2018 წლის იანვარი
 ქ. ლანჩხუთი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა 
საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61-ე მუხლის
პირველი და მე-2 ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის 
მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა 
მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 
დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 27/12/2017 სარეგისტრაციო კოდი 190040000.35.112.016320) 
შევიდეს ცვლილება და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი-„ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხა და 
თანამდებობრივი სარგოს ოდენობები“ ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.  

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 
2018 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 ბესიკ ტაბიძე

http://www.matsne.gov.ge/
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