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ადრესატი: ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო
მისამართი: თავისუფლების	მოედანი	N2

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	01-01223622360
თარიღი:	28/12/2022 	

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	თავმჯდომარეს
ბატონ	გიორგი	ტყემალაძეს

ბატონო	გიორგი,

„ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 რეგლამენტის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ქალაქ
თბილისის	 საკრებულოს	 2014	 წლის	 19	 ივლისის	 N2-1	 დადგენილებით	 დამტკიცებული	 რეგლამენტის
67-ე	 მუხლის	 პირველი	 პუნქტის	 „ა“	 ქვეპუნქტის	 საფუძველზე,	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	სხდომაზე	განსახილველად	წარმოგიდგენთ:

ა),,ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 სტრუქტურული	 ერთეულების	 საშტატო	 ნუსხის
დამტკიცების	შესახებ“	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	პროექტს;

ბ),,ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 რაიონის	 გამგეობების	 საშტატო	 ნუსხის	 დამტკიცების
შესახებ’’	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	პროექტს.

დანართი:	2	(ორი)	WinRar	ფაილი.

პატივისცემით,

კახა	კალაძე

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მერი



პროექტი 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება № 

2022 წლის ----- 

ქ. თბილისი 

  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო 

ნუსხის დამტკიცების შესახებ 

 

 საქართველოს ორგანული კანონის – „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ბ“ და „დ.ე“ ქვეპუნქტების, 53-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 

პუნქტის, 68-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტის, “ნორმატიული აქტების შესახებ” 

საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლისა და „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

მუხლი 1 

დამტკიცდეს: 

ა) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის, მერის პირველი მოადგილის (ვიცე-მერი), მერის 

მოადგილეების და მერიის ადმინისტრაციის საშტატო ნუსხა დანართი 1-ის შესაბამისად; 

ბ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხა 

დანართი 2-ის შესაბამისად; 

გ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის საშტატო ნუსხა დანართი 

3-ის შესაბამისად; 

დ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხა 

დანართი 4-ის შესაბამისად; 

ე) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო 

სამსახურის საშტატო ნუსხა დანართი 5-ის შესაბამისად; 

ვ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახურის 

საშტატო ნუსხა დანართი 6-ის შესაბამისად; 

ზ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის 

საშტატო ნუსხა დანართი 7-ის შესაბამისად; 



თ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის საშტატო 

ნუსხა დანართი 8-ის შესაბამისად; 

ი) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის საშტატო 

ნუსხა დანართი 9-ის შესაბამისად; 

კ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხა დანართი 10-ის შესაბამისად; 

ლ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო 

სამსახურის საშტატო ნუსხა დანართი 11-ის შესაბამისად; 

მ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო 

სამსახურის საშტატო ნუსხა დანართი 12-ის შესაბამისად. 

 

მუხლი 2 

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 

სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის  №5-17 დადგენილება. 

 

მუხლი 3 

დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან. 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე        გიორგი ტყემალაძე 

 



,, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხის 
დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის  

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

 

ა) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის (შემდგომში 
- პროექტის) მიღების (გამოცემის) მიზეზი/პროექტის დამახასიათებელი ძირითადი ნიშნები: 
 
“საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის მე-2 

პუნქტის მიხედვით, 2023 წელს საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურების 

განსაზღვრის მიზნით საბაზო თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრა 1210 (ერთიათასორასათი) ლარის 

ოდენობით, შესაბამისად ორგანიზაციის საშტატო განრიგით განსაზღვრული კოეფიციენტი უნდა 

გადამრავლდეს  საბაზო თანამდებობრივ სარგოზე 1210 (ერთიათასორასათი) ლარზე და  აღნიშნულის 

გათვალისწინებით განისაზღვროს მოხელის ყოველთვიური თანამდებობრივი სარგო. ყოველივე 

აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით, მომზადდა ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. 

ბ) პროექტის საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება: 

 პროექტის მიღება არ გამოიწვევს დამატებითი ხარჯების გამოყოფას ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის 2023  წლის ბიუჯეტიდან, საბაზო თანამდებობრივი სარგოს ცვლილებით 
გამოწვეული დამატებითი რესურსი გათვალისწინებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
2023 წლის ბიუჯეტში. 

 

გ)  ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასება, რასაც გამოიწვევს პროექტის მიღება 
(გამოცემა): 

 დადგენილების ამოქმედება არ მოახდენს ზეგავლენას ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობაზე. 

 

დ) დადგენილების პროექტის ავტორი: 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია.  

ე) დადგენილების პროექტის წარმდგენი:     

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი.  



დანართი 1

თანამდებობა რანგი კატეგორია რაოდენობა
თანამდებობრივი 

სარგო

მერი 1 8000

მერის პირველი მოადგილე   (ვიცე-მერი) 1 7623

მერის მოადგილე 4 7441,5

6

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (ადმინისტრაციის 

უფროსი) 
პირველი 1 6050

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (მერიის 

ადმინისტრაციის უფროსის პირველი მოადგილე)
მეორე 1 4840

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (მერიის 

ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე) 
მეორე 3 4356

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 1 1573

6

მერიის აპარატი (სამსახური)

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (სამსახურის უფროსი) მეორე 1 4235

სამდივნო (განყოფილება)

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 3751

უფროსი სპეციალისტი მესამე პირველი 5 3388

უფროსი სპეციალისტი მესამე პირველი 6 2299

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 6 1573

საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 5 1573

პროტოკოლის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 3388

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 4 1573

30

ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამსახური

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (სამსახურის უფროსი) მეორე 1 4235

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის, მერის პირველი მოადგილის (ვიცე-მერი), მერის 

მოადგილეების და მერიის ადმინისტრაციის საშტატო ნუსხა



მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (სამსახურის უფროსის 

მოადგილე)
მეორე 1 2662

საოქმო განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 4 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 2 1452

არქივის წარმოების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 4 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1452

15

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (სამსახურის უფროსი) მეორე 1 4235

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (სამსახურის უფროსის 

მოადგილე)
მეორე 1 2662

ადამიანური რესურსების მართვისა და აღრიცხვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 4 1573

ადამიანური რესურსების შერჩევისა და გადამზადების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 3 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 2 1452

13

საიდუმლო-სამობილიზაციო სამსახური

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (სამსახურის უფროსი) მეორე 1 4235

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (სამსახურის უფროსის 

მოადგილე)
მეორე 1 2662

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 5 1573

7

ღონისძიებათა უზრუნველყოფის სამსახური

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (სამსახურის უფროსი) მეორე 1 4235

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (სამსახურის უფროსის 

მოადგილე)
მეორე 1 2662



უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 6 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 2 1452

10

ლოჯისტიკის სამსახური

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (სამსახურის უფროსი) მეორე 1 4235

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (სამსახურის უფროსის 

მოადგილე)
მეორე 1 2662

ქონების აღრიცხვისა და რეგულირების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 9 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1452

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე მესამე 1 1210

მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 9 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 3 1452

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე მესამე 1 1210

28

115



დანართი 2

თანამდებობა რანგი კატეგორია რაოდენობა
თანამდებობრივი 

სარგო

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (საქალაქო 

სამსახურის უფროსი)
პირველი 1 6050

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

(საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე)
მეორე 2 4356

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 1 1573

4

საბიუჯეტო განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 3388

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 6 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1452

8

სახაზინო განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 7 1573

8

აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 3388

უფროსი სპეციალისტი მესამე პირველი 1 1815

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 10 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1452

13

ანალიტიკური განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 4 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1452

6

39

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხა   



დანართი 3

თანამდებობა რანგი კატეგორია რაოდენობა
თანამდებობრივი 

სარგო

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 

(მუნიციპალური ინსპექციის უფროსი)
პირველი 1 6050

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

(მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე)
მეორე 4 4356

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 2 1452

7

ინსპექტირებისა და ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ტერიტორიის დაცვის 

სამმართველო

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (სამმართველოს 

უფროსი)
მეორე 1 3025

1

ვაკე-საბურთალოს რაიონული განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 3 1936

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 4 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 2 1452

10

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 2 1936

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 6 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1452

10

მთაწმინდა-კრწანისის  რაიონული განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 4 1936

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 5 1573

10

გლდანი-ნაძალადევის  რაიონული განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 4 1936

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 4 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1815

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის საშტატო ნუსხა



10

ისანი-სამგორის  რაიონული განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 3 1936

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 4 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1815

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1452

10

ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ტერიტორიის დაცვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 3 1936

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 4 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 2 1452

10

61

მონიტორინგის სამმართველო

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (სამმართველოს 

უფროსი)
მეორე 1 3025

1

რეკლამების მონიტორინგის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 1 1936

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 2 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1815

5

ხაზობრივი ნაგებობების მონიტორინგის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 3 1936

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1452

5

გარე ვაჭრობის მონიტორინგის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 1 1936

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 5 1573



უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 4 1452

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე მესამე 3 1210

14

ნარჩენების კონტროლის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 3 1936

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1452

5

აკუსტიკური ხმაურის კონტროლის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 1 1936

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 1 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 2 1452

5

35

სამშენებლო კონტროლისა და ექსპლუატაციის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 12 1936

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 24 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 2 1452

39

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 11 1936

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 4 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1815

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 3 1452

20

162



დანართი 4

თანამდებობა რანგი კატეგორია რაოდენობა
თანამდებობრივი 

სარგო

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (საქალაქო 

სამსახურის უფროსი)
პირველი 1 6050

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

(საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე)
მეორე 3 4356

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 1 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1452

6

სამართლებრივი აქტების მომზადებისა და ექსპერტიზის განყოფილება 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე პირველი 1 1815

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 6 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 2 1452

10

სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილება 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე პირველი 2 1815

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 11 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1452

15

ადმინისტრაციული დავების განხილვისა და სამართლებრივი აქტების 

მომზადების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე პირველი 3 1815

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 11 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 2 1452

17

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და ეფექტური საჯარო 

მმართველობის მხარდაჭერის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 2 1573

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის  იურიდიული საქალაქო სამსახურის საშტატო 

ნუსხა  



უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 2 1452

5

თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების 

კომისიის მომსახურების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე პირველი 1 1815

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 8 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 3 1452

13

66



დანართი 5

თანამდებობა რანგი კატეგორია რაოდენობა
თანამდებობრივი 

სარგო

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (საქალაქო 

სამსახურის უფროსი)
პირველი 1 6050

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

(საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე)
მეორე 2 4356

უფროსი სპეციალისტი მესამე პირველი 1 3025

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 1 1573

5

დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 3025

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 5 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1452

7

 შიდა აუდიტის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 3025

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 5 1573

6

ინსპექტირების, შრომის უსაფრთხოების ორგანიზებისა და მართვის 

განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 3025

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 4 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1452

6

24

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო 

სამსახურის საშტატო ნუსხა 



დანართი 6

თანამდებობა რანგი კატეგორია რაოდენობა
თანამდებობრივი 

სარგო

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (საქალაქო 

სამსახურის უფროსი)
პირველი 1 6050

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

(საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე)
მეორე 2 4356

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 1 1573

4

საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 7 1573

8

სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 5 1573

6

საგეგმო-საანგარიშგებო და სავარაუდო ღირებულების დადგენის 

განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 6 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 2 1452

9

27

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო 

სამსახურის საშტატო ნუსხა 



დანართი 7

თანამდებობა რანგი კატეგორია რაოდენობა
თანამდებობრივი 

სარგო

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (საქალაქო 

სამსახურის უფროსი)
პირველი 1 6050

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

(საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე)
მეორე 2 4356

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 1 1573

4

ბიზნესის განვითარებისა და ინოვაციების ხელშეწყობის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 5 1573

6

ტურიზმის განვითარების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 3 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1452

5

ანალიტიკური განყოფილება 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 4 1573

5

ინვესტიციების მოზიდვის და ხელშეწყობის განყოფილება 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 5 1573

6

26

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის 

საშტატო ნუსხა 



დანართი 8

თანამდებობა რანგი კატეგორია რაოდენობა
თანამდებობრივი 

სარგო

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (საქალაქო 

სამსახურის უფროსი)
პირველი 1 6050

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

(საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე)
მეორე 3 4356

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 1 1573

5

ორგანიზაციული უზრუნველყოფის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 6 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1452

8

ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 4 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 2 1452

7

მონიტორინგის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 6 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 6 1452

13

სწრაფი რეაგირების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 6 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 5 1452

12

ობიექტების დაცვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 3 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 8 1452

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის საშტატო 

ნუსხა  



12

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების დაცვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 8 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 6 1452

15

ბაღების, პარკების და სკვერების დაცვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 3 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 6 1452

10

გამგეობების დაცვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 2 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 4 1452

7

89



დანართი 9

თანამდებობა რანგი კატეგორია რაოდენობა
თანამდებობრივი 

სარგო

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (საქალაქო 

სამსახურის უფროსი)
პირველი 1 6050

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

(საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე)
მეორე 3 4356

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 1 1573

5

სატყეო პოლიტიკის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 7 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1452

9

ნებართვებისა და მონიტორინგის განყოფილება 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე პირველი 1 1815

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 7 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1452

10

 გარემოსდაცვითი მართვის  განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე პირველი 1 1815

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 7 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1452

10

მწვანე ლანდშაფტის დაგეგმარების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე პირველი 1 1815

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 7 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 2 1452

11

45

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის საშტატო 

ნუსხა  



დანართი 10

თანამდებობა რანგი კატეგორია რაოდენობა
თანამდებობრივი 

სარგო

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (საქალაქო 

სამსახურის უფროსი)
პირველი 1 6050

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

(საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე)
მეორე 3 4356

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 2 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1452

7

კულტურის ობიექტების მართვისა და დაგეგმარების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 5 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1452

7

კულტურის პროექტებისა და პროგრამების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 2 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1452

4

განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 4 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1452

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე მესამე 1 1210

7

სპორტის  განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 2 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 2 1452

5

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის  საშტატო ნუსხა 



მონიტორინგისა და შეფასების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 5 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 4 1452

10

40



დანართი 11

თანამდებობა რანგი კატეგორია რაოდენობა
თანამდებობრივი 

სარგო

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (საქალაქო 

სამსახურის უფროსი)
პირველი 1 6050

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

(საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე)
მეორე 2 4356

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 3 1573

6

ჯანდაცვის პროგრამების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 4 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1452

6

სოციალური პროგრამების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 7 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 2 1452

10

პროგრამების მონიტორინგის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 4 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1452

6

ანალიზისა და დაგეგმვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 2 1573

3

31

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების 

საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხა 



დანართი 12

თანამდებობა რანგი კატეგორია რაოდენობა
თანამდებობრივი 

სარგო

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (საქალაქო 

სამსახუსრის უფროსი)
პირველი 1 6050

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

(საქალქო სამსახურის უფროსის მოადგილე)
მეორე 3 4356

 უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 1 1573

5

ტექნიკურ-ეკონომიკური განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

 უფროსი სპეციალისტი მესამე პირველი 1 1815

 უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 9 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე მესამე 1 1210

12

ექსპლუატაციის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 6 1573

უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1452

8

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშებლობისა და რეაბილიტაციის მართვის 

განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

 უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 12 1573

13

შენობა-ნაგებობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მართვის 

განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

 უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 4 1573

 უმცროსი სპეციალისტი მეოთხე პირველი 1 1452

6

საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის 

მართვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

 უფროსი სპეციალისტი მესამე პირველი 1 1815

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო 

სამსახურის საშტატო ნუსხა



 უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 4 1573

6

საპროექტო განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების 

უფროსი)
მეორე 1 2420

უფროსი სპეციალისტი მესამე პირველი 1 1815

უფროსი სპეციალისტი მესამე მეორე 8 1573

10

60



პროექტი 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

დადგენილება №--- 

2022  წლის ----- 

ქ. თბილისი 
 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობების საშტატო ნუსხის დამტკიცების 
შესახებ  

 
 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე 
მუხლის მე-2 პუნქტის, მე-80 მუხლის მე-3 პუნქტის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ 
საქართველოს ორგანული  კანონის 25-ე მუხლისა და საქართველოს კანონის „საჯარო 
დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 
 
მუხლი 1 
 
დამტკიცდეს: 

 
ა) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობის საშტატო ნუსხა 
დანართი 1-ის შესაბამისად; 
 
ბ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობის საშტატო ნუსხა 
დანართი 2-ის შესაბამისად; 
 
გ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის გამგეობის საშტატო ნუსხა დანართი 
3-ის შესაბამისად; 
 
დ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ისნის რაიონის გამგეობის საშტატო ნუსხა დანართი 
4-ის შესაბამისად; 
 
ე) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონის გამგეობის საშტატო ნუსხა 
დანართი 5-ის შესაბამისად; 
 
ვ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობის საშტატო ნუსხა 
დანართი 6-ის შესაბამისად; 



ზ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობის საშტატო ნუსხა 
დანართი 7-ის შესაბამისად; 

თ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საბურთალოს რაიონის გამგეობის საშტატო ნუსხა 
დანართი 8-ის შესაბამისად; 

ი) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობის საშტატო ნუსხა 
დანართი 9-ის შესაბამისად; 

კ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ჩუღურეთის რაიონის გამგეობის საშტატო ნუსხა 
დანართი 10-ის შესაბამისად. 
 
მუხლი 2 
 
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის 
გამგეობების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2021 წლის 29  დეკემბრის N5-18 დადგენილება.  
 
 
 
მუხლი 3 
დადგენილება ამოქმედდეს 2023  წლის 1 იანვრიდან. 
 
 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
 საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                       გიორგი       ტყემალაძე  
 



,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის  

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

 

ა) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის (შემდგომში 
- პროექტის) მიღების (გამოცემის) მიზეზი/პროექტის დამახასიათებელი ძირითადი ნიშნები: 
 
“საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის მე-2 

პუნქტის მიხედვით, 2023 წელს საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურების 

განსაზღვრის მიზნით საბაზო თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრა 1210 (ერთიათასორასათი) ლარის 

ოდენობით, შესაბამისად ორგანიზაციის საშტატო განრიგით განსაზღვრული კოეფიციენტი უნდა 

გადამრავლდეს   საბაზო თანამდებობრივ სარგოზე 1210 (ერთიათასორასათი) ლარზე და  აღნიშნულის 

გათვალისწინებით განისაზღვროს მოხელის ყოველთვიური თანამდებობრივი სარგო. ყოველივე 

აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით, მომზადდა ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

რაიონის გამგეობების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების  პროექტი.  

 

ბ) პროექტის საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება: 

 პროექტის მიღება არ გამოიწვევს დამატებითი ხარჯების გამოყოფას ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 2023  წლის ბიუჯეტიდან, საბაზო თანამდებობრივი სარგოს ცვლილებით 

გამოწვეული დამატებითი რესურსი გათვალისწინებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

2023 წლის ბიუჯეტში. 

 

გ)  ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასება, რასაც გამოიწვევს პროექტის მიღება 
(გამოცემა): 

 დადგენილების ამოქმედება არ მოახდენს ზეგავლენას ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობაზე. 

 

დ) დადგენილების პროექტის ავტორი: 



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია.  

ე) დადგენილების პროექტის წარმდგენი:     

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი.       

 

 






















































