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პროექტი 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება № 

2022 წლის     აპრილი 

 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“ 61-ე მუხლის 

პირველი და მე-2 ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის 

მე-4 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 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 დამტკიცებული „ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის  თანამდებობის პირთა და სხვა  მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხა და 

თანამდებობრივი სარგოს ოდენობები“  ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით დანართის შესაბამისად. 

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 31 მაისიდან. 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 ბესიკ ტაბიძე 

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


თანამდებობათა დასახელება საშტატო 
რიცხოვნება

სარგო 
(ლარი)

ხელმძღვანელობა

მერი 1 5060

მერის პირველი მოადგილე 1 3850

მერის მოადგილე 1 3520

პირველადი სტრუქტურული  ერთეული - ადმინისტრაციული და სამართლებრივი უზრუნველყოფის  
სამსახური

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება.

მეორე რანგი
მეორადი სტრუქტურული  ერთეულის ხელმძღვანელი -განყოფილების უფროსი

1 1760

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 1210

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 1100

მეორადი  სტრუქტურული  ერთეული-ადამიანური  რესურსების  მართვის  განყოფილება

მეორე რანგი
მეორადი სტრუქტურული  ერთეულის ხელმძღვანელი -განყოფილების უფროსი

1 1760

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 1210

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 1100

ადმინისტრაციული ერთეულების  წარმომადგენლებთან ურთიერთობის და მატერიალურ-ტექნიკური 
მომარაგების განყოფილება.

მეორე რანგი
მეორადი სტრუქტურული  ერთეულის ხელმძღვანელი -განყოფილების უფროსი

1 1760

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1210

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.
1 1100

მეორადი სტრუქტურული ერთეული -  საქმის წარმოებისა და არქივის განყოფილება

მეორე რანგი
მეორადი სტრუქტურული  ერთეულის ხელმძღვანელი -განყოფილების უფროსი

1 1760

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1210

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1100

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
2 1000

მეორადი  სტრუქტურული  ერთეული  -  საზოგადოებასთან  ურთიერთობის
განყოფილება

მეორე რანგი
მეორადი სტრუქტურული  ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი

1 1760

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1210

პირველი რანგი
პირველადი  სტრუქტურული    ერთეულის   ხელმძღვანელი  -სამსახურის უფროსი

1

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

1 2200

3



მესამე რანგის  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1100

პირველადი სტრუქტურული  ერთეული -  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის 
სამსახური

პირველი რანგი
პირველადი  სტრუქტურული    ერთეულის   ხელმძღვანელი  -სამსახურის უფროსი

1 2200

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - სივრცითი  მოწყობის  განყოფილება

მეორე რანგი
მეორადი სტრუქტურული  ერთეულის ხელმძღვანელი -განყოფილების უფროსი

1 1760

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1210

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1100

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1000

მეორადი  სტრუქტურული  ერთეული  -  ინფრასტრუქტურის  განყოფილება

მეორე რანგი
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი

1 1760

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1210

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
3 1100

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1000

მეორადი  სტრუქტურული  ერთეული  -  ეკონომიკისა და საინვესტიციო პროექტების  განყოფილება

მეორე რანგი
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი

1 1760

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1210

პირველადი სტრუქტურული  ერთეული - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

პირველი რანგი
პირველადი  სტრუქტურული   ერთეულის   ხელმძღვანელი  - სამსახურის უფროსი

1 2200

მეორადი  სტრუქტურული  ერთეული  -საბიუჯეტო  განყოფილება

მეორე რანგი
მეორადი სტრუქტურული  ერთეულის ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი

1 1760

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1210

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1100

მეორადი  სტრუქტურული  ერთეული -  ბუღალტრული  აღრიცხვისა და ანგარიშგების  გაყოფილება

მეორე რანგი
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი

1 1760

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1210

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1100

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - სახაზინო და მატერიალური ფასეულობების  აღრიცხვის 
განყოფილება

მეორე რანგი
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი

1 1760

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1210



მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1100

მეორადი  სტრუქტურული  ერთეული  - შესყიდვების განყოფილება

მეორე რანგი
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი

1 1760

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1210

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
2 1100

პირველადი სტრუქტურული ერთეული -  ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

სამსახურის  უფროსი პირველი რანგი
პირველადი  სტრუქტურული  ერთეულის ხელმძღვანელი 1 2200

მეორადი  სტრუქტურული  ერთეული -ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების 
განყოფილება  1

მეორე რანგი
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი

1 1760

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 1210

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 1100

მეორადი სტრუქტურული ერთეული
ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება

მეორე რანგი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი 1 1760

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 1210

მესამე რანგის მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 4 1100

პირველადი სტრუქტურული  ერთეული - განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის,ტურიზმის,სპორტისა 
და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პირველი რანგი
პირველადი სტრუქტურული   ერთეულის   ხელმძღვანელი  - სამსახურის  უფროსი

1 2200

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - სპორტისა და ახალგაზრდულ  საქმეთა განყოფილება

მეორე რანგი
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი

1 1760

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1210

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1100

მეორადი  სტრუქტურული  ერთეული  -  კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის  
განყოფილება

მეორე რანგი
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი

1 1760

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
2 1210

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1100

პირველადი სტრუქტურული  ერთეული - ზედამხედველობის სამსახური

პირველი რანგი
პირველადი სტრუქტურული   ერთეულის   ხელმძღვანელი  - სამსახურის  უფროსი

1 2200



მეორადი  სტრუქტურული  ერთეული  -  მუნიციპალური ინსპექტირების განყოფილება

მეორე რანგი
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი

1 1760

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 1210

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
3 1100

პირველადი სტრუქტურული ერთეული- შიდა აუდიტის სამსახური

ირველი რანგი
პირველადი  სტრუქტურული    ერთეულის   ხელმძღვანელი  -სამსახურის უფროსი

1 2200

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - შიდა აუდიტის განყოფილება

მეორე რანგი
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი

1 1760

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1100

მეორადი სტრუქტურული ერთეული  - რეკომენდაციების, მონიტორინგისა და დისციპლინური წარმოების 
განყოფილება

მეორე რანგი
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი

1 1760

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1100

პირველადი სტრუქტურული  ერთეული- ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის სამსახური

პირველი რანგი
პირველადი სტრუქტურული   ერთეულის   ხელმძღვანელი  - სამსახურის  უფროსი

1 2200

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის  განყოფილება

მეორე რანგი
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი

1 1760

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
2 1210

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
2 1100

მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1000

პირველადი  სტრუქტურული     ერთეული  -  სამხედრო სამსახური

პირველი რანგი
პირველადი სტრუქტურული   ერთეულის   ხელმძღვანელი  - სამსახურის  უფროსი

1 2200

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
2 1210

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1100

მეორადი  სტრუქტურული  ერთეული  - წვევამდელთა პირველადი  სამხედრო  აღრიცხვისა  და გაწვევის 
განყოფილება

მეორე რანგი
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - განყოფილების უფროსი

1 1760

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1210

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1 1100

ჯამი 90

ადმინისტრაციული  ხელშეკრულებით  დასაქმებული  -მერის
წარმომადგენელი შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში

16 1500



ადმინისტრაციული  ხელშეკრულებით  დასაქმებული
-სპეციალისტი შესაბამის ადმინისტრაციულ  ერთეულში

27 750

ჯამი 43

სულ ჯამი


