
საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება #

              ქ. საჩხერე იანვარი 2016 წელი

,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და სხვა
მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების

დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 
25 ნოემბრის #41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

   საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიულ 
განყოფილებაში სპეციალისტის შტატის წამყვანი სპეციალისტის შტატით შეცვლის 
საჭიროებიდან გამომდინარე, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–20 
მუხლის შესაბამისად, საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:
 
   მუხლი 1. შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი 
სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 
ნოემბრის #41 დადგენილებაში და ამ დადგენილებით დამტკიცებული დანართი 
ჩამოყალიბდეს თანდართული დანართის შესაბამისად.

   მუხლი 2. განკარგულება გაეგზავნოს საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობას და გამგეობის 
საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახურს.

   მუხლი 3. განკარგულება ერთი თვის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს საჩხერის რაიონულ 
სასამართლოში (მისამართი: ქ. საჩხერე, დ. აღმაშენებლის ქ. #3).

              

      საკრებულოს თავმჯდომარე:                                         თამაზი ნადირაძე

                                                                 დანართი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა

და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები

# სტრუქტურული ერთეული, დაკავებული თანამდებობა საშტატო რიცხოვნობა
თანამდებობრივი 

სარგო (ლარი)

1 2 3 4

1 გამგეობის ხელმძღვანელობა 4  

2 გამგებელი 1 2650



3 გამგებლის პირველი მოადგილე 1 2150

4 გამგებლის მოადგილე 2 1750

5 გამგებლის თანაშემწე 1 1000

6 ადმინისტრაციული სამსახური 62  

7  სამსახურის უფროსი 1 1300

8  გამგებლის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების უფროსი 1 1100

9
გამგებლის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების 
სპეციალისტი

1 610

10
 გამგებლის წარმომადგენელი ცხომარეთის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში

1 1050

11  გამგებლის წარმომადგენელი სარეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში 1 1050

12  გამგებლის წარმომადგენელი ჩიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში 1 1050

13  გამგებლის წარმომადგენელი ჭალის ადმინისტრაციულ ერთეულში 1 1050

14  გამგებლის წარმომადგენელი არგვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში 1 1050

15  გამგებლის წარმომადგენელი გორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში 1 1050

16  გამგებლის წარმომადგენელი მერჯევის ადმინისტრაციულ ერთეულში 1 1050

17  გამგებლის წარმომადგენელი საირხის ადმინისტრაციულ ერთეულში 1 1050

18
 გამგებლის წარმომადგენელი ჯალაურთის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში

1 1050

19
 გამგებლის წარმომადგენელი კორბოულის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში

1 1050

20  გამგებლის წარმომადგენელი ჭალოვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში 1 1050

21  გამგებლის წარმომადგენელი ქორეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში 1 1050

22
 გამგებლის წარმომადგენელი ქალაქ საჩხერის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში

1 1050

23
 გამგებლის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების 
სპეციალისტი ცხომარეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში

2 590

24
 გამგებლის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების 
სპეციალისტი სარეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში

2 590

25
 გამგებლის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების 
სპეციალისტი ჩიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში

2 590

26
 გამგებლის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების 
სპეციალისტი ჭალის ადმინისტრაციულ ერთეულში

2 590



27
 გამგებლის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების 
სპეციალისტი არგვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში

3 590

28
 გამგებლის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების 
სპეციალისტი გორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში

2 590

29
 გამგებლის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების 
სპეციალისტი მერჯევის ადმინისტრაციულ ერთეულში

2 590

30
 გამგებლის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების 
სპეციალისტი საირხის ადმინისტრაციულ ერთეულში

2 590

31
 გამგებლის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების 
სპეციალისტი ჯალაურთის ადმინისტრაციულ ერთეულში

2 590

32
 გამგებლის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების 
სპეციალისტი კორბოულის ადმინისტრაციულ ერთეულში

3 590

33
 გამგებლის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების 
სპეციალისტი ჭალოვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

2 590

34
 გამგებლის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების 
სპეციალისტი ქორეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში

2 590

35
 გამგებლის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების 
სპეციალისტი ქალაქ საჩხერის ადმინისტრაციულ ერთეულში

3 590

36
საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსების მართვისა და პროტოკოლის 
განყოფილების უფროსი

1 1100

37
 საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსების მართვისა და პროტოკოლის 
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში

2 750

38
 საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსების მართვისა და პროტოკოლის 
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების 
მართვისა და პროტოკოლის  საკითხებში

2 750

39
 საორგანიზაციო, მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის, 
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების 
უფროსი

1 1100

40

 საორგანიზაციო, მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის, 
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების 
მთავარი სპეციალისტი მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის 
საკითხებში

2 750

41
 საორგანიზაციო, მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის, 
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების 
მთავარი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში

1 750

42
 საორგანიზაციო, მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის, 
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების 
მთავარი სპეციალისტი საინფორმაციო უზრუნველყოფის საკითხებში

2 750

43
 საორგანიზაციო, მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის, 
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების  
სპეციალისტი – გამგებლის პირადი მდივანი

1 610



44
 საორგანიზაციო, მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის, 
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების 
მთავარი სპეციალისტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების  საკითხებში

1 750

45  იურიდიული განყოფილების უფროსი 1 1100

46  იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი 1 750

47  იურიდიული განყოფილების  წამყვანი სპეციალისტი 1 650

48 მძღოლი 1 600

49 აუდიტისა და შიდა კონტროლის სამსახური 5  

50  სამსახურის უფროსი 1 1300

51  მთავარი სპეციალისტი 2 750

52  სპეციალისტი 2 610

53 საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური 14  

54  სამსახურის უფროსი 1 1300

55
 საბიუჯეტო უზრუნველყოფის, სახაზინო და საფინანსო განყოფილების 
უფროსი

1 1100

56
 საბიუჯეტო უზრუნველყოფის, სახაზინო და საფინანსო განყოფილების 
მთავარი სპეციალისტი

4 750

57
 საბიუჯეტო უზრუნველყოფის, სახაზინო და საფინანსო განყოფილების 
მთავარი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში

1 750

58 ბუღალტერიის განყოფილების უფროსი 1 1100

59
 ბუღალტერიის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ბუღალტრული 
აღრიცხვისა და ანალიზის საკითხებში

1 750

60
 ბუღალტერიის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ხელფასებისა და 
სალარო ოპერაციების აღრიცხვის  საკითხებში

1 750

61  შესყიდვების  განყოფილების უფროსი 1 1100

62
 შესყიდვების  განყოფილების მთავარი სპეციალისტი შესყიდვების 
დაგეგმვის საკითხებში

2 750

63
 შესყიდვების  განყოფილების მთავარი სპეციალისტი განხორციელებული 
შესყიდვების აღრიცხვა–ანგარიშგების  საკითხებში

1 750

64
ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების 

მართვის სამსახური 4  

65  სამსახურის უფროსი 1 1300



66
 მთავარი სპეციალისტი ეკონომიკური განვითარებისა და სტატისტიკის 
საკითხებში

1 750

67  მთავარი სპეციალისტი ქონებისა და მიწის მართვის საკითხებში 1 750

68   სპეციალისტი აგრარულ საკითხებში 1 610

69
ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის 

სამსახური 6  

70  სამსახურის უფროსი 1 1300

71  ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი 1 1100

72
 ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მთავარი 
სპეციალისტი

2 750

73
ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის 
მთავარი სპეციალისტი

2 750

74
სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და 

ზედამხედველობის სამსახური 12  

75 სამსახურის უფროსი – მთავარი არქიტექტორი 1 1300

76
სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და 
ზედამხედველობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

4 750

77
სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და 
ზედამხედველობის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი საქმისწარმოების 
საკითხებში

1 650

78 ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი 1 1100

79
 ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი–
არქმშენინსპექტორი

1 750

80
ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი 
ადმინისტრაციული ზედამხედველობის საკითხებში

2
750

81
ზედამხედველობის განყოფილების სპეციალისტი ადმინისტრაციული 
ზედამხედველობის საკითხებში

2 610

82
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 10

83 სამსახურის უფროსი 1 1300

84  მთავარი სპეციალისტი კულტურის დარგში 1 750

85  წამყვანი სპეციალისტი კულტურის დარგში 1 650

86  წამყვანი სპეციალისტი განათლების დარგში 1 650



87   წამყვანი სპეციალისტი სპორტის დარგში 1 650

88   სპეციალისტი ტურიზმის დარგში 1 610

89  წამყვანი სპეციალისტი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის დარგში 1 650

90  წამყვანი სპეციალისტი ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში 2 650

91  წამყვანი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში 1 650

92 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 9  

93  სამსახურის უფროსი 1 1300

94  მთავარი სპეციალისტი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებში 1 750

95  წამყვანი სპეციალისტი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებში 1 650

96  მთავარი სპეციალისტი შრომისა და სოციალურ საკითხებში 2 750

97  წამყვანი სპეციალისტი შრომისა და სოციალურ საკითხებში 1 650

98
 მთავარი სპეციალისტი დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა მომსახურების  საკითხებში

1 750

99  მთავარი სპეციალისტი ვეტერანთა მომსახურების  საკითხებში 1 750

100
სპეციალისტი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 
მომსახურების საკითხებში

1 610

101 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 12  

102  სამსახურის უფროსი 1 1300

103  მთავარი სპეციალისტი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში 2 750

104
 მთავარი სპეციალისტი რეზერვისტთა აღრიცხვისა და გაწვევის 
საკითხებში

2 750

105
 მთავარი სპეციალისტი წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის 
საკითხებში

2 750

106
 წამყვანი სპეციალისტი წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის 
საკითხებში

3 650

107 წამყვანი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში 1 650

108  წამყვანი სპეციალისტი–კომისიის მდივანი 1 650

109 ჯამი 139  



  

           საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                    თამაზი ნადირაძე




