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მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და მერის, მერიის 

თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის 

შესახებ 
 

 

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის 

პირველი ნაწილის „გ“ პუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტის, „დ“ პუნქტის „დ.დ“ და „დ.ე“ ქვეპუნქტის,  53-ე მუხლის, 61-

ე მუხლის მე-2 ნაწილის, „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის, მე-19 მუხლის, 25-ე მუხლის მე-2 პუნქტის და 34-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 

„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი და 

მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-2 პუნქტის, 22-ე 

მუხლის მე-5 პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის 

საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 
 

მუხლი 1 

დამტკიცდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა დანართი 1-ის 

შესაბამისად. 

   

მუხლი 2 

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის, მერიის თანამდებობის პირთა 

და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგო დანართი 2-ის შესაბამისად. 

 

მუხლი 3 

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 

წლის 20 ნოემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის, საჯარო 

მოსამსახურეთა თანამდებობრივი რანგების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის 

განსაზღვრისა და დამტკიცების შესახებ“ №37 დადგენილება (www.matsne.gov.ge; 

24/11/2017, 010260020.35.159.016286). 

   

მუხლი 4 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2018 წლის 1 

იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. 

 

 

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე:     ამირან გიორგაძე 

 

 

http://www.matsne.gov.ge/


 

 

    დანართი 1 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა 

# თანამდებობის დასახელება შტატი 

1 მერი 1 

2 მერის პირველი მოადგილე 1 

3 მერის მოადგილე 2 

სულ შტატი 4 

ადმინისტრაციული სამსახური 

4 
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 
1 

საქმისწარმოებისა და მოქალაქეთა მომსახურების განყოფილება 

5 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 
1 

6 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 4 

7 
პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი 
2 

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანური რესურსების მართვის 

განყოფილება 

8 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 
1 

9 
პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3 

10 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 

11 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება 



12 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 
1 

13 
პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი 
2 

14 მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 

15 მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 

ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლებისა და 

წარმომადგენლის ასისტენტების განყოფილება 

16 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 
1 

17 მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 62 

ინფორმაციისა  და სტატისტიკის განყოფილება 

18 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 
1 

19 
პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
2 

20 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება 

21 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 
1 

22 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 

23 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 

24 
პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი 
1 

სულ შტატი 93 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 



25 
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 
1 

ბუღალტერიისა და ფინანსების განყოფილება 

26 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 
1 

27 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 

28 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 3 

29 
პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი 
1 

30 მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 

შესყიდვების განყოფილება 

31 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 
1 

32 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 3 

33 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 

სულ შტატი 15 

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური 

34 
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 
1 

ინფრასტრუქტურის განვითარების, ანალიზისა და მონიტორინგის 

განყოფილება 

35 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 
1 



36 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 

37 
პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი 
2 

38 მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 2 

სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის განყოფილება 

39 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 
1 

40 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 

41 
პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი 
2 

42 მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 

სულ შტატი 13 

ზედამხედველობის სამსახური 

43 
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 
1 

მუნიციპალური ზედამხედველობის განყოფილება 

44 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 
1 

45 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 6 

46 
პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი 
3 

47 მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 2 

ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება 



48 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 
1 

49 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 

50 
პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი 
2 

სულ შტატი 18 

ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის 

სამსახური 

51 
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 
1 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილება 

52 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 
1 

53 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 

54 
პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი 
1 

55 მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 3 

56 მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

განყოფილება 

57 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 
1 

58 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 

59 
პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი 
4 



სულ შტატი 16 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 

60 
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 
1 

61 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 

62 
 პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი 
2 

63 მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 4 

64 მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 3 

სულ შტატი 12 

ეკონომიკის სამსახური 

65 
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 
1 

ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილება 

66 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 
1 

67 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 

68 
პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი 
3 

მუნიციპალური ქონების მართვის განყოფილება 

69 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 
1 

70 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 



71 
პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი 
3 

72 მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 2 

სულ შტატი 14 

შიდა აუდიტის სამსახური 

73 
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 
1 

შიდა აუდიტის განყოფილება 

74 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 
1 

75 
პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
1 

76 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 

ინსპექტირების განყოფილება 

77 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 
1 

78 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 

სულ შტატი 7 

საერთო ჯამში 192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

დანართი 2 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის, მერიის თანამდებობის პირთა და 

სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგო 

# თანამდებობის დასახელება/რანგი თანამდებობრივი სარგო 

პოლიტიკური თანამდებობის პირები 

1 მერი 4100 

2 მერის პირველი მოადგილე 3700 

3 მერის მოადგილე 3400 

პროფესიული საჯარო მოხელეები 

4 
პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 
2300 

5 
მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 
1800 

6 
პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
1300 

7 
მეორე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
1200 

8 
მესამე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
1100 

9 
პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი 
1000 

10 
მეორე კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი 
900 

11 
მესამე კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი 
750 


