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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	თავმჯდომარეს	ბესიკ	ტაბიძეს

ბატონო	ბესიკ,

საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 „ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 კოდექსის”	 61-ე	 მუხლის
პირველი	 და	 მეორე	 ნაწილების,	 ,,საჯარო	 დაწესებულებაში	 შრომის	 ანაზღაურების	 შესახებ“
საქართველოს	 კანონის	 29-ე	 მუხლის	 მე-4	 პუნქტისა	 და	 ,,საქართველოს	 2021	 წლის	 სახელმწიფო
ბიუჯეტის	 შესახებ“	 საქართველოს	 კანონის	 25-ე	 მუხლის	 მე-2	 პუნქტის	 შესაბამისად,	 წარმოგიდგენთ
,,ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერიაში	 შრომით	 ხელშეკრულებით	 დასაქმებელ	 პირთა	 რაოდენობის
გაზრდაზე	 მერისათვის	 თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
განკარგულების	პროექტს	და	აღნიშნულ	პროექტთან	დაკავშირებით	განმარტებით	ბარათს.

1.	პროექტის	მიღების	მიზეზი,	მიზანი	და	არსი

კოვიდ	 პანდემიის	 გამო	 მედიცინის	 მუშაკების	 გადატვირთული	 მუშაობის	 გრაფიკიდან	 გამომდინარე
შეუძლებელია	ჯანდაცვის	სპეციალისტი	მუდმივად	იქნეს	დასაქმებული	პროფესიულ	საჯარო	მოხელედ.
საჭიროა	 გაიზარდოს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიაში,	 დამხმარე	 (არამუდმივი)	 ამოცანების
შესრულების	 მიზნით	 არსებული,	 შრომით	 ხელშეკრულებით	 დასაქმებულ	 საჯარო	 მოსამსახურეთა
რიცხოვნება	 ერთი	 ერთეულით,	 (რომელშიც	 იგულისხმება	 სპეციალისტი	 სამედიცინო	 განათლებით
სოციალურ	 და	 ჯანდაცვის	 სამსახურში).	 ,,საჯარო	 დაწესებულებაში	 შრომის	 ანაზღაურების	 შესახებ“
საქართველოს	 კანონის	 თანახმად	 შრომით	 ხელშეკრულებით	 დასაქმებულ	 საჯარო	 მოსამსახურეთა
რიცხოვნება	არ	უნდა	აღემატებოდეს	საჯარო	 დაწესებულების	 მთლიანი	 საშტატო	 რიცხოვნების	 5%-ს,
მაგრამ	 ,,საქართველოს	 2021	 წლის	 სახელმწიფო	 ბიუჯეტის	 შესახებ“	 საქართველოს	 კანონის
შესაბამისად,	 დადგენილი	 შეზღუდვიდან	 შესაძლებელია	 გამონაკლისის	 დაშვება	 მუნიციპალიტეტის
შემთხვევაში	 -	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 შეთანხმებით.	 ყოველივე	 ზემოაღნიშნულიდან
გამომდინარე,	წარმოდგენილ	პროექტზე	გთხოვთ	თქვენს	თანხმობას.

2.	პროექტის	ფინანსური	დასაბუთება

პროექტის	მიღება	არ	გამოიწვევს	ადგილობრივი	ბიუჯეტის	ხარჯების	ზრდას.

3.	პროექტის	ავტორი	და	საკრებულოს	სხდომაზე	დანიშნული	მომხსენებელი

პროექტი	 მომზადებულია	 მერიის	 იურიდიული	 სამსახურის	 მიერ.	 პროექტის	 განხილვისას
მომხსენებლად	 წარმოგიდგენთ	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ადმინისტრაციული	 და
შესყიდვების	სამსახურის,	ადამიანური	რესურსების	მართვის	განყოფილების	მეორადი	 სტრუქტურული
ერთეულის	 ხელმძღვანელის	 ელიკო	 იმნაძის	 კანდიდატურას.	 პროექტის	 მიღება	 მიზანშეწონილად
მიგვაჩნია	საკრებულოს	უახლოეს	სხდომაზე.

4.	პროექტის	წარმდგენი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=30-302107099&pin=7234


გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

ალექსანდრე	სარიშვილი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	მერი



 

პროექტი 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება № 

2021 წლის  მარტი 

ქ. ლანჩხუთი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომით ხელშეკრულებით დასაქმებელ პირთა 

რაოდენობის გაზრდაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

          საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის” 61-ე 

მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, ,,საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მე-4 პუნქტისა და ,,საქართველოს 2021 წლის 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, 

          მუხლი 1. მიეცეს თანხმობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს, გაზარდოს ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის მერიაში, დამხმარე (არამუდმივი)  ამოცანების შესრულების მიზნით 

არსებული, შრომით ხელშეკრულებით დასაქმებულ საჯარო მოსამსახურეთა რიცხოვნება ერთი 

ერთეულით, (რომელშიც იგულისხმება  სპეციალისტი სამედიცინო განათლებით სოციალურ და 

ჯანდაცვის სამსახურში).  

  

          მუხლი 2. 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 3.  განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

  

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                            ბესიკ  ტაბიძე 


