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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ ალექსანდრე სარიშვილს

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური  და ჯანდაცვის  სამსახურის 
უფროსის

თამარ ფირცხალაიშვილის

მოხსენებითი ბარათი

როგორც მოგეხსენებათ,  ჩვენი სამსახური უზრუნველყოფს ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის 2018 წლის  ბიუჯეტით დამტკიცებული 16 სოციალური პროგრამის 
განხორციელებას. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსის პირველი რანგი პირველადი 
სტრუქტურული   ერთეულის ხელმძღვანელის, 3 მთავარი სპეციალისტის  მესამე რანგი 
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტისა და 1 წამყვანი სპეციალისტის მესამე 
რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტისაგან. სამსახურში დიდი რაოდენობით 
შემოდის განცხადებები და წერილები  სამსახურში მიმდინარე წლის იანვრის თვიდან 
შემოსულია 543 წერილი და განცხადება,  რაზედაც სამსახურის მიერ ხოციელდება 
კანონით დადგენილ ვადებში პასუხების მომზადება. სამსახურის დატვირთვიდან 
გამომდინარე სამსახურის თანამშრომლებზე  ფაქტობრივად თანაბრად მიწევს საქმის 
გადანაწილება და სამსახურში წამყვან სპეციალისტს მესამე რანგის  მეორე კატეგორიის 
უფროს სპეციალისტს უწევს  მთავარი სპეციალისტის  მესამე რანგის პირველი 
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის დატვირთვით მუშაობა. სამრათლიანობის 
პრინციპების გათვალიწინებით, რომლებიც გულისხმობს თანაბარი სამუშაოს 
შესრულებისათვის თანაბარი ანაზღაურების მიღებას მართებულად მიმაჩნია სამსახურში 
წამყვანი სპეციალისტის მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის შტატი 
შეიცვალოს მთავარი სპეციალისტის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტის  შტატით და საერთო ჯამში სამსახურის შემადგენლობა განისაზღვროს 
სამსახურის უფროსის პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული   ერთეულის 
ხელმძღვანელის და 4 მთავარი სპეციალისტით მესამე რანგი პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი.  

გთხოვთ დაავალოთ შესაბამის სამსახურს „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  პროექტის მომზადება.

პატივისცემით,

თამარ ფირცხალაიშვილი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი
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   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

 იურიდიული სამსახურის უფროსს

ბატონ შოთა ჩაგუნავას

ბატონო შოთა,  

      თქვენი მიმდინარე წლის 02 მარტის N246 წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის შტატის რანგის 
ცვლილების განხორციელება შესაძლებელია არსებული სახელფასო ფონდის ფარგლებში.

პატივისცემით, 

როლანდი ლაშხია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

              ბატონო ბესიკ,

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის 
უფროსის 2018 წლის 22 თებერვლის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე წარმოგიდგენთ 
„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 პროექტს, „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 განკარგულების პროექტს და მასთან დაკავშირებით ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის წერილს.

             პროექტის მიღება გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას და მისი 
განხორციელება შესაძლებელია არსებული სახელფასო ფონდის ფარგლებში.

           პროექტი მომზადებულია გამგეობის იურიდიული სამსახურის მიერ. პროექტის 
განხილვისას მომხსენებლად წარმოგიდგენთ სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის  
უფროსის თამარ ფირცხალაიშვილის კანდიდატურას. პროექტის მიღება 
მიზანშეწონილად მიგვაჩნია საკრებულოს უახლოეს სხდომაზე.

ალექსანდრე სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა



პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება №

2018 წლის     მარტი
 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              მარტამდე 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).
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პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №

2018 წლის     მარტი
 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, კერძოდ, დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებულ „ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მერიის  თანამდებობის პირთა და სხვა  მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და 
თანამდებობრივი სარგოს ოდენობებში“ „სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის“ „წამყვანი 
სპეციალისტი“ შეიცვალოს „მთავარი სპეციალისტით“ და სამსახურის მთავარი სპეციალისტის 
საშტატო  რიცხოვნობა განისაზღვროს 4 (ოთხი) ერთულით.

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
4 800

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 ბესიკ ტაბიძე

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