
პროექტი 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N 
25 იანვარი  2023  წელი                                                                                                          ქალაქი ბათუმი 

 

 

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან 

გამონაკლისის დაშვების შეთანხმებისა და შრომითი ხელშეკრულებით 

დასაქმებულ პირთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის № 79 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

  საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 

61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა  და  „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“  

63-ე მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ                              

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 
 

1. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით 

დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვების შეთანხმებისა 

და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის № 79 

განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულების პირველი პუნქტი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. შეთანხმებულ იქნეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისი და 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით 

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა განისაზღვროს არაუმეტეს 24 ერთეულისა.“. 

 

2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 

   ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის  

    საკრებულოს  თავმჯდომარე                                                                           რამაზ ჯინჭარაძე  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი      ბ ა რ ა თ ი 
 

პროექტის სახელწოდება და სათაური 

 

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით 

დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვების შეთანხმებისა 

და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ 

2018 წლის 27 დეკემბრის N79 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

განკარგულების პროექტი 

 

 

 
ა) ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

 

ა.ა) პროექტის მიღების მიზეზი და მიზანი:  

 

„საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე 

მუხლის მე-4 პუნქტის, „საქართველოს  2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის 25-ე მუხლის მე-2 პუნქტის გათვალისწინებით, შესაბამისი ღონისძიებების 

განხორციელება. 

 

ა.ბ) პროექტის ძირითადი არსი:  
 

საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის 

მე-3 და მე-4 პუნქტების მიხედვით:  

 

1. საჯარო დაწესებულებაში „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე 

დამხმარე ამოცანების შესრულების მიზნით მიღებულ შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ 

საჯარო მოსამსახურეთა რიცხოვნობა არ უნდა აღემატებოდეს საჯარო დაწესებულების მთლიანი 

საშტატო რიცხოვნობის 5%-ს.  

 

2. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვების წესი, აგრეთვე 

საჯარო დაწესებულებაში არამუდმივი ამოცანების შესრულების მიზნით მიღებულ შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ზღვრული რაოდენობა განისაზღვრება საქართველოს 

შესაბამისი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონით და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო 

და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით.  

   

მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულია, რომ  შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ 

საჯარო მოსამსახურეთა რიცხოვნობა არ უნდა აღემატებოდეს საჯარო დაწესებულების მთლიანი 

საშტატო რიცხოვნობის 5%-ს. თუმცა საფუძვლიანი გარემოების არსებობისას, საჯარო 

დაწესებულების მუშაობის ხელშეწყობის მიზნით გამონაკლისის სახით შესაძლებელია 

მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში საკრებულოსთან შეთანხმებით  საჯარო დაწესებულებაში 

არამუდმივი ამოცანების შესასრულებლად კანონმდებლობით განსაზღვრული ზღვრული 

ოდენობის ზევით  შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირის მოწვევა  კერძოდ  

„საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის 

მე-2 პუნქტის მიხედვით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ საჯარო 

დაწესებულებებში გათვალისწინებული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისი დაშვებას მუნიციპალიტეტის (გარდა ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტისა) შემთხვევაში – მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეთანხმებით. 

 

 

 

 



 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ 

პირთა რაოდენობა დღემდე შეადგენდა 23 ერთეულს, ხოლო მიმდინარე ეტაპისათვის 

გათვალისწინებულია ასევე  არაუმეტეს 24 ერთეული, რაც იძლევა საშუალებას საჭიროების 

შემთხვევაში ვადიანი შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე აყვანილ იქნას დამხმარე 

სპეციალისტი, რომელიც შეასრულებს საჯარო დაწესებულების მიზნებიდან გამომდინარე 

სხვადასხა სახის მატერიალურ ტექნიკურ ფუნქცია-მოვალეობებს ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. 

 

ბ) პროექტის ფინანსური დასაბუთება 

 

ბ.ა) პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო:  

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ 

პირთა შრომის ანაზღაურება გათვალისწინებულია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტით. შესაბამისად, პროექტის მიღება არ იწვევს დამატებითი ხარჯების გაწევას 

ბიუჯეტიდან.  

 

ბ.ბ) პროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვით ნაწილზე:  

 

პროექტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვით ნაწილზე. 

 

ბ.გ) პროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართაც 

ვრცელდება პროექტის მოქმედება:  

 

გ) პროექტის შესაბამისობა უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიულ აქტებთან:  

 

პროექტი შესაბამისობაშია უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიულ აქტებთან 

 

დ) პროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:  

 

სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, 

ექსპერტები, სპეციალისტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს პროექტის შემუშავებაში და მათი 

შეფასება პროექტის მიმართ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):  

ე) პროექტის ავტორი:  

 

პროექტის ავტორია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 

იურიდიული განყოფილება 

 

ვ) პროექტის ინიციატორი:  

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო და ეკონომიკური 

განვითარების და იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია. 

 

ზ) განმარტებითი ბარათის მომზადებაზე უფლებამოსილი პირის თანამდებობა, სახელი, 

გვარი და ხელმოწერა: 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების 

უფროსი - ირაკლი თავართქილაძე 


