
წერილის	ნომერი:31-31213192		
თარიღი:	15/11/2021

ადრესატი:	

ბესიკ	ტაბიძე	
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	თავმჯდომარე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	თავმჯდომარეს

ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 „ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 კოდექსი“	 24-ე
მუხლის	 პირველი	 ნაწილის	 „ბ“	 პუნქტის	 „ბ.ვ“	 ქვეპუნქტის	 შესაბამისად,	 წარმოგიდგენთ
„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 პოლიტიკურ	 თანამდებობის	 პირთა	 და
აპარატის	 მოსამსახურეთა	 საშტატო	 ნუსხისა	 და	 თანამდებობრივი	 სარგოს	 ოდენობების
დამტკიცების	შესახებ“	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	 2018	 წლის	 18	 იანვრის
№5	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	დადგენილების	პროექტს	და	აღნიშნულ	პროექტთან	დაკავშირებით	გ	ა	ნ	მ	ა	რ
ტ	ე	ბ	ი	თ	ბ	ა	რ	ა	თ	ს:

1.	ზოგადი	ინფორმაცია	დადგენილების	შესახებ

ცვლილება	 განპირობებულია	 ხელფასების	 თანასწორობასთან,	 გათანაბრებასთან	 და
დარეგულირებასთან	 დაკავშირებით,	 კერძოდ,	 მეოთხე	 რანგის	 პირველი	 კატეგორიის
უმცროსი	სპეციალისტის	ხელფასი	აუცილებელია	700	ლარის	ნაცვლად	გახდეს	800	ლარი.

2.	დადგენილების	ფინანსური	დასაბუთება

დადგენილების	ამოქმედების	ვადად	განსაზღვრულია	2022	წლის	01	იანვარი,
შესაბამისად	სახელფასო	ფონდში	ეს	ცვლილება	წარმოდგენილია	ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	2022	წლის	ბიუჯეტის	პროექტში.

3.	პროექტის	ავტორი	და	საკრებულოს	სხდომაზე	დანიშნული	მომხსენებელი

პროექტი	 მომზადებულია	 საკრებულოს	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 კომისიის	 მიერ.
პროექტის	განხილვისას	მომხსენებლად	წარმოგიდგენთ	საკრებულოს	საფინანსო-საბიუჯეტო
კომისიის	 თავმჯდომარის	 ალექსანდრე	 მახათაძის	 კანდიდატურას.	 პროექტის	 მიღება
მიზანშეწონილად	მიგვაჩნია	საკრებულოს	უახლოეს	სხდომაზე.

4.	პროექტის	წარმდგენი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	საფინანსო-საბიუჯეტო	კომისია.

პატივისცემით,

ალექსანდრე	მახათაძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	საფინანსო-საბიუჯეტო	კომისია-საკრებულოს	საფინანსო-
საბიუჯეტო	კომისიის	თავმჯდომარე
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პროექტი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება № 

2021  წლის  ნოემბერი 

ქ. ლანჩხუთი  

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის 

მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №5 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61–ე მუხლის 

პირველი და მეორე ნაწილების,  საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსი“ 1061–ე მუხლის 1–ლი და მე–2 ნაწილების შესაბამისად, 

 

მუხლი 1. დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და 

თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად. 

მუხლი 2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და 

აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების 

შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №5 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტი და ცნობა (თან ერთვის) ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ გამოქვეყნდეს 

საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 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 კანონის „საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი“ მე–8 თავის 22–ე 

მუხლის მე–3 ნაწილის შესაბამისად; 

მუხლი 4. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

  

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                  ბესიკ ტაბიძე 
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დანართი  

  

ცნობა 

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის 

მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №5 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 საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა 

საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად.  

დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და 

თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები 

შეუძლიათ წარმოადგინონ 2021 წლის --------- ნოემბრამდე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს აპარატში მისამართზე: ქ. ლანჩხუთი, კოსტავას ქ. N37, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციული შენობის მე–2 სართული (პასუხისმგებელი პირი ნინო ძიძიგური – საკრებულოს 

აპარატის პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (აპარატის 

უფროსი), ტელ: 0494 22-30-09). 
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პროექტი 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება № 

2021 წლის  ნოემბერი 

ქ. ლანჩხუთი  

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის 

მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №5 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის 

პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 

მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

მუხლი 1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და 

აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების 

შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №5 დადგენილების 

(ვებგვერდი 22/01/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190040000.35.112.016341) მეორე მუხლით 

დამტკიცებული „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო 

ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობები“ დანართი N2-ის მეოთხე რანგის პირველი 

კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

 

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი 

9 800 

 

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 01 იანვრიდან. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                      ბესიკ ტაბიძე 


