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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

              ბატონო ბესიკ,

დასამტკიცებლად 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 და „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. 

პროექტი მომზადებულია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის 
სამართლებრივი ექსპერტიზის შენიშვნების გათვალისწინებით. რაც შეეხება 
შენიშვნას მერის მოადგილის სარგოსთან დაკავშირებით, 2020 წლის ბიუჯეტის 
განხილვისას, ფინანსთა სამინისტროს მიერ შენიშვნები არ გამოთქმულა და 
შეთანხმებულ იქნა სიტყვიერად. ასევე, წარმოგიდგენთ საფინანსო-საბიუჯეტო 
სამსახურის მოხსენებით ბარათს, სადაც დეტალურადაა აღწერილი ჩვენი პოზიცია 
აღნიშნულის თაობაზე. 

ცვლილება შევიდა „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში, 
რომლის შესაბამისად, „მერის წარმომადგენელი და მუნიციპალიტეტში შემავალ 



ადმინისტრაციულ ერთეულში დასაქმებული სხვა პირი, რომელიც ამ კანონის 
ამოქმედების დროისთვის საჯარო მოხელეები ან შრომითი ხელშეკრულებით 
დასაქმებული პირები არიან, ამ კანონის ამოქმედებისთანავე ჩაითვალონ 
ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირებად“.

 ასევე, ცვლილება შევიდა „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების 
შესახებ“  საქართველოს კანონში, რომლის თანახმად ადმინისტრაციული 
ხელშეკრულებით დასაქმებული პირის (მერის წარმომადგენელი და 
მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციულ ერთეულში დასაქმებული სხვა 
პირი) თანამდებობრივი სარგო აისახება შესაბამისი საჯარო დაწესებულების 
საშტატო ნუსხაში.  პროექტი მომზადებულია აღნიშნულის გათვალისწინებით. 

             პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის ზრდას.  
           პროექტი მომზადებულია მერიის იურიდიული სამსახურის მიერ. პროექტის 
განხილვისას მომხსენებლად წარმოგიდგენთ მერიის ადმინისტრაციული და 
შესყიდვების სამსახურის  ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების 
უფროსის ელიკო იმნაძის კანდიდატურას. პროექტის მიღება მიზანშეწონილად 
მიგვაჩნია საკრებულოს უახლოეს სხდომაზე.

ალექსანდრე სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა
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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის იურიდიული

 სამსახურის უფროსს ბატონ შოთა ჩაგუნავას

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 

მოხსენებითი ბარათი

           ბატონო შოთა,

      საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის მიმდინარე წლის 14 თებერვლის  GOV 

52000005732 წერილის შენიშვნებთან დაკავშირებით განვმარტავთ, რომ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 იანვრის N7 დადგენილებით საკრებულოს 

თანამდებობის პირებს განესაზღვრათ 1700 ლარი, ხოლო მერიის სამსახურის უფროსების 

და თანამდებობის პირების თანამდებობრივი განაკვეთის განსაზღვრის საკითხი 

საერთოდ არ განხილულა. ხელმძღვანელობის ამ საკითხისადმი ზერელედ 

დამოკიდებულების გამო, შედეგად გურიის რეგიონში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 

განვლილ საფინანსო პერიოდში რეგიონში იცემოდა ყველაზე დაბალი ხელფასი 

სამსახურის ხელმძღვანელებზე, როცა საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში ხაზგასმულია, 

რომ თანამდებობრივი განაკვეთის განსაზღვრისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 

მიექცეს სამსახურის შესასრულებელი სამუშაოს დატვირთვას, რაც შეეხება მოადგილის 

თანამდებობრივი განაკვეთს, აღნიშნული თანამდებობა 2016-2017-2018 და 2019 წლის 01 

აგვისტომდე იყო ვაკანტური, რის შედეგად დაიზოგა 73100 ლარი, რაც დადებით ფაქტად 

აღიქმებოდა. აღნიშნულიდან გამომდინარე თანამდებობრივ განაკვეთის ცვლილებაზე 

ყურადღება არ გამახვილებულა, ხოლო 2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

პროექტში მოადგილის თანამდებობრივი განაკვეთი აისახა 1800 ლარი, რაც დაბალია ან 

ტოლია სხვა მუნიციპალიტეტებში არსებული თანამდებობრივ განაკვეთისა, ხოლო სხვა 

შემთხვევაში სამსახურის თანამდებობრივი განაკვეთის მოწესრიგება შეუსაბამობაში 

იქნებოდა მოადგილის თანამდებობრივ განაკვეთთან. 



     მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი დამტკიცებამდე განხილული იქნა 

ფინანსთა სამინისტროში, რაზეც ოფიციალური წერილობითი თანხმობა არ გვაქვს.

პატივისცემით,

როლანდი ლაშხია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური



პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება №

2020 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 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები შეუძლიათ 
წარმოადგინონ 2020 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).



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №

2020 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 ორგანული 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 თანამდებობების 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.

               საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 ბესიკ ტაბიძე
 

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


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

ოდენობები

თანამდებობათა დასახელება 

საშტატო 
რიცხოვნე

ბა

სარგო
(ლარი)

წლიურ
ი 
სახელფ
ასო
ოდენო
ბა

ხელმძღვანელობა 3
მერი 1 2650

მერის პირველი მოადგილე 1 1900
მერის მოადგილე 1 1800

 ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური 
 (პირველადი სტრუქტურული   ერთეული) 17

სამსახურის უფროსი 
პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული   ერთეულის  ხელმძღვანელი 
1 1700

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 900

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-  
მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების დარგში

1 900

მესამე რანგის 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

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 900

მესამე რანგის  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 700

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 3

განყოფილების უფროსი 
მეორე რანგი

  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 
1 1200

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 900

დანართი 



მოქალაქეთა მიღებისა და საქმისწარმოების განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 3

განყოფილების უფროსი 
მეორე რანგი

  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 
1 1200

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 900

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 700

შესყიდვების განყოფილება 
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 4

განყოფილების უფროსი 
მეორე რანგი

  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 
1 1200

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 3 900

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური 
პირველადი სტრუქტურული   ერთეული 10

სამსახურის უფროსი 
პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული   ერთეულის  ხელმძღვანელი
1 1700

 სივრცითი მოწყობის განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 4

განყოფილების უფროსი 
მეორე რანგი

  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 
1 1200

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 900

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 700

ინფრასტრუქტურის განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 5

განყოფილების უფროსი 
მეორე რანგი

  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 
1 1200

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 4 900

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 
პირველადი სტრუქტურული   ერთეული 9



სამსახურის უფროსი 
პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული   ერთეულის  ხელმძღვანელი
1 1700

საბიუჯეტო განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული. 3

განყოფილების უფროსი 
მეორე რანგი

  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 
1 1200

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 900

ბუღალტრული აღრიცხვა–ანგარიშგების გაყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 3

განყოფილების უფროსი 
მეორე რანგი

  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 
1 1200

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 900

 მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვის განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 2

განყოფილების უფროსი 
მეორე რანგი

  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 
1 1200

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 900

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
 პირველადი სტრუქტურული   ერთეული 5

სამსახურის უფროსი 
პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული   ერთეულის  ხელმძღვანელი
1 1700

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 4 900

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
სამსახური 

 პირველადი სტრუქტურული   ერთეული
7

სამსახურის უფროსი 
პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული   ერთეულის  ხელმძღვანელი
1 1700

 სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 3



განყოფილების უფროსი 
მეორე რანგი

  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  
1 1200

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 900

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 700

განათლებისა და კულტურის განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 3

განყოფილების უფროსი 
მეორე რანგი

  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  
1 1200

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 900

ზედამხედველობის სამსახური 
პირველადი სტრუქტურული   ერთეული 5

სამსახურის უფროსი 
პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული   ერთეულის  ხელმძღვანელი
1 1700

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 3 900

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 700

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური 
პირველადი სტრუქტურული   ერთეული 5

სამსახურის უფროსი 
პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული   ერთეულის  ხელმძღვანელი
1 1700

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 900

ინსპექტირების განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 3

განყოფილების უფროსი 
მეორე რანგი

  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  
1 1200

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 900



მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 700

იურიდიული სამსახური 
პირველადი სტრუქტურული   ერთეული 4

სამსახურის უფროსი 
პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული   ერთეულის  ხელმძღვანელი 1 1700

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 3 900

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური 
პირველადი სტრუქტურული   ერთეული 10

სამსახურის უფროსი 
პირველი რანგი

პირველადი სტრუქტურული   ერთეულის  ხელმძღვანელი
1 1700

მესამე რანგის 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

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 900

ქონების მართვის განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 4

განყოფილების უფროსი 
მეორე რანგი

  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  
1 1200

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 3 900

ეკონომიკისა და ტურიზმის განყოფილება
მეორადი სტრუქტურული ერთეული 2

განყოფილების უფროსი 
მეორე რანგი

  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  
1 1200

მესამე რანგის 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 1700

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 900

წვევამდელთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის 
განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეული
4

განყოფილების უფროსი 
მეორე რანგი

  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  
1 1200

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 900

მესამე რანგის 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

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 900

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 700

ჯამი
84

1084200
ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული -მერის 
წარმომადგენელი შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში 16 1000

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული 
-სპეციალისტი შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში 27 600

ჯამი 43 386400

სულ ჯამი 127 1470600
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