
პროექტი   

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დადგენილება   № 
 

____ დეკემბერი, 2022 წელი,  ქალაქი ბათუმი 

 

 „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების და 

პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 

მარტის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის 

მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ა დ გ ე ნ ს : 
 

მუხლი 1. 

 

შეტანილ იქნეს ცვლილება „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 

პოლიტიკური თანამდებობის პირების და პროფესიული საჯარო მოხელეების 

თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 მარტის №28 დადგენილებაში 

(გამოქვეყნების წყარო: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, www.matsne.gov.ge, 

გამოქვეყნების თარიღი: 21/03/2018 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 010320010.35.132.016376) და 

დადგენილებით დამტკიცებული დანართი „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 

პოლიტიკური თანამდებობის პირების და პროფესიული საჯარო მოხელეების 

თანამდებობრივი სარგოები და საშტატო ნუსხა“ ჩამოყალიბდეს ახალი, თანდართული 

რედაქციით. 

 

მუხლი 2. 

 

დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან. 

 

 

 

 

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 მერიის პოლიტიკური 

თანამდებობის პირების და პროფესიული საჯარო მოხელეების 

თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 

16 მარტის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

დადგენილების პროექტი 

 

ა) ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

ა.ა) პროექტის მიღების მიზეზი და მიზანი: 

დადგენილების პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად ხელფასების 10%-იან ზრდას და საშტატო ნუსხაში მოხელეთა 

თანამდებობების რამოდენიმე პოზიციაზე რანგირების ზრდას.  

 

 

ა.ბ) პროექტის ძირითადი არსი:  

 

წინამდებარე პროექტის მიღების ძირითადი არსია საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად ხელფასის ზრდა. 

 

 

ბ) პროექტის ფინანსური დასაბუთება  

პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო:  

ხარჯები გათვალისწინებულია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 

ბიუჯეტის პროექტით. 
 

ე) პროექტის ავტორი: 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური. 

 

ვ) პროექტის ინიციატორი: 

ქალაქ ბათუმის მუნციპალიტეტის მერი. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი

№ თანამდებობის დასახელება

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა

თანამდებობრივი 

სარგო (ლარი)

1 მერი 1 6,050                    

2 ვიცე-მერი 1 5,170                    

3 მერის მოადგილე 2 4,565                    

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია

4 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციის უფროსი 1 3,872                    

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება

5 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,388                    

6 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურისტი 1 2,299                    

7 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურისტი 1 1,815                    

სასამართლოსთან ურთიერთობის და ადმინისტრაციული 

დავების განყოფილება 

8 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

9 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურისტი 1 1,936                    

10 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურისტი 3 1,815                    

მატერიალური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

11 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

12 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 2,299                    

13 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 1,936                    

საქმისწარმოების განყოფილება -                        

14 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

15 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 1,936                    

16 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 9 1,815                    

საჯარო ინფორმაციის და არქივის განყოფილება

17 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

18 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 1,936                    

19 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 3 1,815                    

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

20 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

21 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 2,299                    

22 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 1,936                    

მედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

23 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

24 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 1,936                    

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების და 

პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოები და საშტატო ნუსხა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2022 წლის ____ დეკემბრის 

N________________________ დადგენილების



№ თანამდებობის დასახელება

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა

თანამდებობრივი 

სარგო (ლარი)

25 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 1,815                    

მოქალაქეთა საკითხების განყოფილება

26 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

27 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 4 1,815                    

28 პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 1,452                    

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახური -                        

29 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის უფროსი 1 3,872                    

საბიუჯეტო განყოფილება

30 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

31 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 5 1,936                    

საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილება

32 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

33 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 3 2,299                    

34 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 3 1,936                    

შესყიდვების განყოფილება

35 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

36 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 2,299                    

37 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 3 1,815                    

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და 

სერვისების მართვის სამსახური -                        

38 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის უფროსი 1 3,872                    

მუნიციპალური ქონების პოლიტიკის და განკარგვის განყოფილება

39 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

40 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 1,936                    

41 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 3 1,815                    

საკუთრების აღიარების განყოფილება

42 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

43 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 3 1,936                    

44 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 1,815                    

ეკონომიკური საქმიანობის ნებართვების განყოფილება

45 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

46 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 1,815                    

47 პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 1,452                    

სახელშეკრულებო მონიტორინგის, საქალაქო მუნიციპალური სერვისების და 

ორგანიზაციების კოორდინაციის განყოფილება

48 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

49 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 4 1,815                    



№ თანამდებობის დასახელება

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა

თანამდებობრივი 

სარგო (ლარი)

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური პოლიტიკის 

სამსახური

50 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის უფროსი 1 3,872                    

მუნიციპალური პოლიტიკის დაგეგმვის, რისკების მართვისა და 

მონიტორინგის  განყოფილება

51 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

52 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 5 1,815                    

საქალაქო ტრანსპორტის და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის 

პოლიტიკის განყოფილება

53 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

54 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 3 1,815                    

საინვესტიციო პოლიტიკის და საგრანტო პროგრამების 

მართვის განყოფილება

55 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

56 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 3 1,815                    

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

57 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის უფროსი 1 3,872                    

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პოლიტიკის  

განყოფილება

58 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

59 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 1,815                    

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პროგრამების 

მართვის განყოფილება 

60 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

61 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 4 1,815                    

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის ორგანიზაციებთან 

ურთიერთობის  განყოფილება 

62 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

63 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 1,936                    

64 მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 1,815                    

65 პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 1,452                    

საერთაშორისო და ეთნიკურ უმცირესობებთან 

ურთიერთობის განყოფილება 

66 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

67 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 2,299                    

68 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 1,936                    

69 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 1,815                    

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქგანვითარებისა და 

ურბანული პოლიტიკის სამსახური -                        

70 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის უფროსი 1 3,872                    

ქალაქგეგმარებისა და ურბანული პოლიტიკის განყოფილება 

71 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    



№ თანამდებობის დასახელება

საშტატო 

ერთეულის 
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თანამდებობრივი 

სარგო (ლარი)

72 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 3 2,299                    

73 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურისტი 1 1,815                    

74 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 1,815                    

საპროექტო და სამშენებლო ნებართვების განყოფილება 

75 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

76 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 3 2,299                    

77 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (მხატვარი) 1 1,936                    

78 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 1,936                    

79 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურისტი 1 1,815                    

80 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საქმისმწარმოებელი) 1 1,815                    

ისტორიული განაშენიანების ზონის განვითარების განყოფილება 

81 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

82 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 1,936                    

83 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 1,815                    

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

84 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის უფროსი 1 3,872                    

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პოლიტიკის განყოფილება 
-                        

85 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

86 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 1,815                    

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

პროგრამების მართვის განყოფილება -                        

87 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

88 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 1,936                    

89 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 3 1,815                    

90 პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 1,452                    

სოციალური და ჯანდაცვის ორგანიზაციებთან 

ურთიერთობის განყოფილება

91 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

92 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 1,936                    

93 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 1,815                    

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მობილიზაციის, სამხედრო 

აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

94 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის უფროსი 1 3,872                    

მობილიზაციის განყოფილება

95 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

96 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 1,815                    

97 პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 1,452                    

გაწვევის განყოფილება

98 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    



№ თანამდებობის დასახელება

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა

თანამდებობრივი 

სარგო (ლარი)

99 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 1,815                    

პირველადი სამხედრო აღრიცხვის განყოფილება

100 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

101 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 1,815                    

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახური
-                        

102 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამსახურის უფროსი 1 3,872                    

შიდა აუდიტის განყოფილება

103 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

104 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 5 1,936                    

რეკომენდაციების მონიტორინგის განყოფილება

105 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 1 3,025                    

106 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 1,815                    

ჯამი 170
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