
                                                                                                     
 

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება #14 
აბაშა, 2018 წლის 27 აპრილი 

 
„აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და მერიის 

თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების 
ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 

წლის 23 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის 

შესაბამისად აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

მუხლი  1 

„აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და მერიის თანამდებობის 

პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 იანვრის №3 დადგენილებაში (ვებ. გვერდი 

www.matsne.gov.ge საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 26/01/2018 სარეგისტრაციო კოდი:  

010250050.35.110.01.6336) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების პირველი მუხლით 

დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით. 

მუხლი  2 

დადგენილება ამოქმედდეს  2018 წლის 1 ივნისიდან. 

 

 

 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  თავმჯდომარე:                                მ. კვიტაშვილი 

 

 
 
 



აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა და თანამდებობის პირთა და სხვა 
მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოები 

 
@
# რანგი საჯარო მოხელის თანამდებობის დასახელება 

 
რიცხოვნობა 

თანამდებ
ობრივი 
სარგოები 
(ლარებში) 

  
პოლიტიკური თანამდებობის პირები 

1  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერი 1 2620 
2  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი  მოადგილე 1 1970 
3  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერის  მოადგილე 2 1770 

  
ადმინისტრაციული სამსახური 

 
4 I  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - 

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი 
1 1500 

5 II ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის მოადგილე 1 1200 

 ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების განყოფილება 

6 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადამიანური 
რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების  
განყოფილების უფროსი 

1 1100 

7 III მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  3 800 

 სამართლებლივი უზრუნველყოფის განყოფილება 

8 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - 
ადმინისტრაციული სამსახურის სამართლებრივი 
უზრუნველყოფის  განყოფილების უფროსი 

1 1100 

9 III მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -      1 800 

 საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილება 

10 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - 
ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან 
ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების 
უფროსი 

1 1100 

11 III მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და 
საინფორმაციო უზრუნველყოფის საკითხებში  

2 800 

 საორგანიზაციო და ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის  
კოორდინაციის განყოფილება 



12 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის -
ადმინისტრაციული სამსახურის საორგანიზაციო და 
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის  
კოორდინაციის განყოფილების  უფროსი  

1 1100 

13 III პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მერის 
წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთეულში 

16 1000 

14 III მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 
საორგანიზაციო საკითხებში 

           3 800 

15 III მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის  
კოორდინაციის საკითხებში 

2 800 

16 III მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 
ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის  
კოორდინაციის საკითხებში 

1 700 

  ჯამი           34  

 ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და 
მშენებლობის სამსახური 

20 I პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - 
ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა 
და მშენებლობის სამსახურის უფროსი 

1 1500 

21 II ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა 
და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოადგილე 

1 1200 

 ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის და არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის 
განყოფილება 

22 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის -  
ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის და 
არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის 
განყოფილების უფროსი 

1 1100 

23 III ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის და 
არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის 
განყოფილების - მეორე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი  

1 800 

   
ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის განყოფილება 

24 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის -  
ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის 
განყოფილების უფროსი  

1 1100 

25 III ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის 
განყოფილების  - მეორე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი  

1 800 

  ჯამი 6  

 ზედამხედველობის სამსახური 



26 I პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - 
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი 

1 1500 

27 II ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მოადგილე 1 1200 

 ზედამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილება 

28 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - 
ზედამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობის 
განყოფილების უფროსი 

1 1100 

29 III ზედამხედველობის განყოფილების - მესამე კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი  

1 700 

 რეაგირების განყოფილება 

30 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის -  რეაგირების 
განყოფილების უფროსი 

 1 1100 

31 III რეაგირების განყოფილების - მეორე კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი  

1 800 

  ჯამი 6  

  
ეკონომიკის სამსახური 

32 I პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკის  
სამსახურის უფროსი 

1 1500 

33 II ეკონომიკის სამსახურის უფროსის მოადგილე 1 1200 

 მუნიციპალური ქონებისა  და  ადგილობრივი მოსაკრებლის  
 განყოფილება 

34 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მუნიციპალური 
ქონებისა  და  ადგილობრივი მოსაკრებლის  
 განყოფილების უფროსი 

1 1100 

35 III მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი 
მოსაკრებლის განყოფილების - მეორე კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი  

         3  800 

 ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობის და  პროგრამების მართვის  
განყოფილება 

 
36 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის -  ეკონომიკის, 

სოფლის მეურნეობის და  პროგრამების მართვის  
განყოფილების უფროსი 

1 1100 

37 III ეკონომიკის სოფლის მეურნეობის და  პროგრამების 
მართვის განყოფილების - მეორე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი  

4 800 

  ჯამი 11  

  



საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 
38 I პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - საფინანსო-

საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი 
1 1500 

39  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის 
მოადგილე 

1 1200 

 ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილება 

40 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის -  ბიუჯეტის 
დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილების უფროსი 

1 1100 

41 III მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ბიუჯეტის 
ფორმირების საკითხებში 

1 800 

 ბუღალტრული აღრიცხვის და საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილება 

42 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ბუღალტრული 
აღრიცხვის და საფინანსო ზედამხედველობის  
განყოფილების უფროსი 

1 1100 

 III მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  3 800 

 შესყიდვების განყოფილება 

43 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის -  შესყიდვების 
განყოფილების უფროსი  

1 1100 

44 II შესყიდვების განყოფილების - მეორე კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი  

2 800 

  ჯამი 11  

 კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  
სამსახური 

45 I პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - კულტურის, 
განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახურის უფროსი 

1 1500 

 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება 

46 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის -  კულტურისა 
და ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი 

1 1100 

47 III მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის საკითხებში  

1 800 

48 III მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 
კულტურული ღონისძიებების საკითხებში 

1 700 

 განათლების განყოფილება 

49 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის -  განათლების 
განყოფილების უფროსი 

1 1100 

50 III  
განათლების განყოფილების - მეორე კატეგორიის 1 

800 



უფროსი სპეციალისტი  

 სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება 

51 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსი 

1 1100 

52 III მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - სპორტის 
საკითხებში  

1 800 

53 III მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 
ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში  

1 800 

  ჯამი 9  

  
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

54 I პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 
უფროსი 

1 1500 

 II ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 
უფროსის მოადგილე 

1 1200 

 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ვეტერანთა საქმეების განყოფილება 

55 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა და ვეტერანთა საქმეების 
განყოფილების უფროსი 

1 1100 

56 II მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -  იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა და ვეტერანთა საკითხებში 

1 800 

 სოციალური დაცვის განყოფილება 

57 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის -  სოციალური 
დაცვის განყოფილების უფროსი 

1 1100 

58 III მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შრომისა და 
სოციალური დაცვის საკითხებში 

1 800 

59 III მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ჯანდაცვის 
საკითხებში 

1 800 

  ჯამი 7  

 შიდა აუდიტის სამსახური 

60 I პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - შიდა 
აუდიტის სამსახურის უფროსი 

1 1500 

 მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის განყოფილება 



61 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის -  
მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის განყოფილების 
უფროსი 

1 1100 

62 III მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის განყოფილების - 
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

1 800 

 ინსპექტირების განყოფილება 

63 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - შიდა აუდიტის 
სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი 

1 1100 

64 III ინსპექტირების განყოფილების - მეორე კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი   

1 800 

  ჯამი 5  

  
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 

65 I პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამხედრო 
აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის 
უფროსი 

1 1500 

66 III მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  
 

1 800 

67 III მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  3 700 

  ჯამი 5  

  სულ 98  

 


