
 

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  N20
28 დეკემბერი 2022 წ.

დაბა მესტია

 
მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების

რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის
დამტკიცების თაობაზე

 საქართველოს ორგანულის კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი 24–ე მუხლის
პირველი პუნქტის ,,გ.ბ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“
საქართველოს  ორგანული კანონის მე-20 მუხლის და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“
ქვეპუნქტის, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ და ,,საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების
შესახებ“ საქართველოს კანონების შესაბამისად, შესაბამისად, მესტიის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
  დამტკიცდეს თანდართული, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და
სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირებები, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები და
საშტატო ნუსხა.

მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის
მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების,
თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების
თაობაზე“მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის წლის 28 ოქტომბრის №16 
 დადგენილება (www.matsne.gov.ge,) 28/10/2022, სარეგისტრაციო კოდი 010260020.35.103.016384)

მუხლი 3
   დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
 

მესტიის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე მაიზერ ჯაფარიძე

დანართი
მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების

რანგირებები, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები და საშტატო ნუსხა
   

 სახელფასოსაშტატო

                                 თანამდებობათა დასახელება სარგო ერთეულთა

  რაოდენობა

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


მერი 5445 1

მერის პირველი მოადგილე 4235 1

მოადგილე 3872 1

სულ: 3

   

I რანგი-მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის -ადმინისტრაციული
სამსახურის უფროსი 2783 1

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სოციალური დაცვის
სამსახურის უფროსი 2783 1

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურის,
არქიტექტურისა და ურბანული განვითარების  სამსახურის უფროსი 2783 1

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - საფინანსო სამსახურის
უფროსი 2783 1

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

2783 1

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - შიდა აუდიტის
სამსახურის უფროსი 2783 1

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკისა და
ტურიზმის განვითარების სამსახურის უფროსი 2783 1

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობის
სამსახურის უფროსი 2783 1

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - შესყიდვების სამსახურს
უფროსი 2783 1

I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამხედრო აღრიცხვის,
გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი 2783 1

სულ: 10

 

II რანგი-მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი

 

ადმინისტრაციული სამსახურის II რანგის მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის - საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი 2420 1



ადმინისტრაციული სამსახურის II რანგის მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის-საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი 2420 1

ადმინისტრაციული სამსახურის II რანგის მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის - იურიდიული განყოფილების უფროსი 2420 1

ადმინისტრაციული სამსახურის II რანგის მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის - ადამიანაური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი 2420 1

ადმინისტრაციული სამსახურის II რანგის მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის -ინფორმაციული უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი 2420 1

საფინანსო სამსახურის II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის -
მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი 2420 1

ადმინისტრაციული სამსახურის II რანგის მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის -წარმომადგენელთა მუშაობის კოორდინაციის განყოფილების
უფროსი

2420 1

სოციალური დაცვის სამსახურის II რანგის მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის -სოციალური, ჯანმრთელობის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და
მხარდაჭერის განყოფილების უფროსი

2420 1

სოციალური დაცვის სამსახურის II რანგის მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის -სტიქიით დაზარალებულთა და უსახლკაროთა  განყოფილების
უფროსი

2420 1

ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ურბანული განვითარების
სამსახურის II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის -
ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების
უფროსი

2420 1

საფინანსო სამსახურის II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის -
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და ბიუჯეტის შესრულებაზე
კონტროლის განყოფილების უფროსი

2420 1

საფინანსო სამსახურის II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის-
ბიუჯეტის დაგეგვმისა და ფორმირების განყოფილების უფროსი 2420 1

საფინანსო სამსახურის II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის -
სახაზინო მომსახურების, შემოსავლების ანალიზისა და კონტროლის
განყოფილების უფროსი

2420 1

ეკონომიკისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის II რანგის მეორადი
სტრუქტურული ერთეულის -ეკონომიკური დაგეგმვისა და სტატისტიკის
განყოფილების უფროსი

2420 1

ეკონომიკისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის II რანგის მეორადი
სტრუქტურული ერთეულის - ტურიზმის განვითარების განყოფილების
უფროსი

2420 1

ეკონომიკისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის II რანგის მეორადი
სტრუქტურული ერთეულის - ქონების მართვის განყოფილების უფროსი 2420 1

ზედამხედველობის სამსახურის II რანგის მეორადი სტრუქტურული



ერთეულის - გარემოს დაცვითი, ვეტერინარული და კომუნალური
კეთილმოწყობის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

2420 1

შესყიდვების სამსახურის II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის -
შესყიდვების სამსახურის დაგეგმვის, აღრიცხვისა და ანალიზის
განყოფილების უფროსი

2420 1

ზედამხედველობის სამსახურის II რანგის მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის - არქიტექტრულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის
განყოფილების უფროსი

2420 1

სულ 19

   

ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის
განყოფილების III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1815 1

ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის
განყოფილების III რანგის  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2420 1

ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენელთა მუშაობის
კოორდინაციის განყოფილების III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი

1815 1

ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ურბანული განვითარების
სამსახურის III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2420 1

საფინანსო სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
ბიუჯეტის შესრულებაზე კონტროლის განყოფილების III რანგის პირველი
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1815 1

საფინანსო სამსახურის სახაზინო მომსახურების, შემოსავლების ანალიზის და
კონტროლის განყოფილების III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი

1815 1

განათლების, კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახურისIII რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1815 2

შიდა აუდიტის სამსახურის III რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი 1815 1

ეკონომიკისა და ტურიზმის განვითარების  სამსახურის ეკონომიკური
დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილების  III რანგის პირველი
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1815 1

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის III რანგის
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1815 1

სოციალური დაცვის სამსახურის, სოციალური, ჯანმრთელობის, ბავშვთა
უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების  მე-III რანგის პირველი
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკი

2420 1

სოციალური დაცვის სამსახურის, სოციალური, ჯანმრთელობის, ბავშვთა
უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების  მე-III რანგის პირველი
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი,  სოციალური მუშაკი

2420 1



სულ 13

ადმინისტრაციული სამსახურის  საქმისწარმოების განყოფილების III რანგის
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1573 1

ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების III რანგის
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1573 1

ადმინისტრაციული სამსახურის ინფორმაციული უზრუნველყოფის
განყოფილების III რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1573 1

სოციალური დაცვის სამსახურის,სოციალური, ჯანმრთელობის, ბავშვთა
უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების III რანგის მესამე
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის
საკითხებში

1815 1

საფინანსო სამსახურის, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების
განყოფილების III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1815 1

განათლების, კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და  ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსხურის III რანგისმესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1573 1

შიდა აუდიტის სამსახურის III რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი 1573 1

ზედამხედველობის სამსახურის გარემოს დაცვითი, ვეტერინარული და
კომუნალური კეთილმოწყობის ზედამხედველობის განყოფილების III რანგის
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1573 1

ზედამხედველობის სამსახურის, არქიტექტრულ-სამშენებლო საქმიანობაზე
ზედამხედველობის განყოფილების III რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი

1573 1

ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ურბანული განვითარების
სამსახურის III რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2420 1

საფინანსო სამსახურის მატერიალურ ტექნიკური განყოფილების III რანგის
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1331 1

                             სულ 11

ეკონომიკისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის, ტურიზმის
განვითარების განყოფილების - IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი
სპეციალისტი

1452 1

ეკონომიკისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის ქონების მართვის
განყოფილების IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1452 1

სამხედრო აღრიცხვის, მობილიზაციისა და გაწვევის სამსახურის IV რანგის
პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1694 1

სამხედრო აღრიცხვის, მობილიზაციისა და გაწვევის სამსახურის IV რანგის
პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1331 1

შესყიდვების სამსახურის, შეყიდვების დაგეგმვის, აღრიცხვისა და ანალიზის 1452 1



განყოფილების IV რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

სოციალური დაცვის სამსახურის - სოციალური, ჯანმრთელობის, ბავშვთა
უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების, მე-IVრანგის  I
კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი: ბავშვის უფლებების დაცვისა და
მხარდაჭერის სფეროში ბავშვის ფსიქოლოგი

1210 1

სოციალური დაცვის სამსახურის - სოციალური, ჯანმრთელობის, ბავშვთა
უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების, მე-IVრანგის  I
კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი: ბავშვის უფლებების დაცვისა და
მხარდაჭერის სფეროში ბავშვის ჯანმრთელობის მართვის სპეციალისტი

1210 1

სოციალური დაცვის სამსახურის - სოციალური, ჯანმრთელობის, ბავშვთა
უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების, მე-IVრანგის  I
კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი: ბავშვის უფლებების დაცვისა და
მხარდაჭერის მომსახურების სფეროში ბავშვის დაცვის ინსპექტორი

1210 1

                                                            სულ:   8

 

საშტატოერთეულისულ: 64

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული თანამშრომლები   

მერის წარმომადგენელი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულში 2057 17

მერის წარმომადგენლის დამხმარე სპეციალისტი დ.მესტიაში 1210 5

მერის წარმომადგენლის დამხმარე სპეციალისტი ტერიტორიულ
ერთეულებში (გარდა დაბა მესტიისა) 787 33

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით სულ: 55   

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული თანამშრომლები   

მძღოლი  1

მძღოლი  1

კურიერი  1

IT სპეციალისტი  1

 

დამხმარე სპეციალისტი სამეურნეო საკითხებში
 1

დამხმარე სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკურ საკითხებში  1

თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობის ტექნიკური
მენეჯერი  1

განათლების, კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახურის დამხმარე სპეციალისტი  1



დამხმარე სპეციალისტი  6

ზედამხედველობის სამსახურის დამხმარე სპეციალისტი გარემოს დაცვისა და
ვეტერინარული ზედამხედველობის საკითხებში საკითხებში  1

ზედამხედველობის სამსახურის დამხმარე სპეციალისტი სამშენებლო-
არქიტექტურულ საკითხებში  4

შიდა აუდიტის სამსახურის დამხმარე სპეციალისტი   1

საფინანსო სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და

 ბიუჯეტის შესრულებაზე კონტროლის განყოფილების სპეციალისტი
 1

შრომითი უსაფრთხოების სპეციალისტი  1

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული 

შენობის ინჟინერ-ელექტრიკოსი
 1

მერის მრჩეველი სამშენებლო საკითხებში  1

მერის მრჩეველი ეკონომიკის და ტურიზმის განვითარების საკითხებში  1

მერის მრჩეველი სოციალური და კულტურის საკითხებში  1

მერის თანაშემწე ორგანიზაციულ საკითხებში  1

მერის თანაშემწე  1

მერის თანაშემწე ეკონომიკის საკითხებში  1

მერის თანაშემწე შიდა აუდიტის საკითხებში  1

მერის თანაშემწე  განათლების, კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვის და
ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში  1

შრომითი ხელშეკრულებით სულ:  31

საჯარო მოსამსახურე სულ:150
  

  

   

 


