
თანამდებობათა დასახელება სახელფასო სარგო საშტატო ერთეულთა რაოდენობა
გენდერული ჭრილი

მდედრ. მამრ.
მერი 4950 1 1

მერის პირველი მოადგილე 3850 1 1
მოადგილე 3520 1 1

სულ: 3 1 2

     I რანგი - მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

I რანგის პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის – ადმინისტრაციული 

სამსახურის უფროსი
2530 1 1

I რანგის პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის – სოციალური დაცვის 

სამსახურის უფროსი
2530 1 1

I რანგის პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის – ინფრასტრუქტურის, 
არქიტექტურისა და ურბანული 

განვითარების  სამსახურის უფროსი

2530 1 1

I რანგის პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის – საფინანსო სამსახურის 

უფროსი
2530 1 1

I რანგის პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის – განათლების, კულტურის, 

სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა   სამსახურის 

უფროსი

2530 1 1

I რანგის პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის – შიდა აუდიტის სამსახურის 

უფროსი
2530 1 1

I რანგის პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის – ეკონომიკისა და ტურიზმის 
განვითარების სამსახურის უფროსი

2530 1

I რანგის პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის – ზედამხედველობის 

სამსახურის უფროსი
2530 1 1

I რანგის პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის – შესყიდვების სამსახურის 

უფროსი
2530 1 1

I რანგის პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის – სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის 
უფროსი

2530 1 1

სულ: 10 6 3

II რანგი - მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ადმინისტრაციული სამსახურის II რანგის 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის – 

საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი
2200 1 1



ადმინისტრაციული სამსახურის II რანგის 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის-
საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

განყოფილების უფროსი

2200 1 1

ადმინისტრაციული სამსახურის II რანგის 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის – 
იურიდიული განყოფილების უფროსი

2200 1 1

ადმინისტრაციული სამსახურის II რანგის 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის – 
ადამიანაური რესურსების მართვის 

განყოფილების უფროსი

2200 1 1

ადმინისტრაციული სამსახურის II რანგის 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის -
ინფორმაციული უზრუნველყოფის 

განყოფილების უფროსი

2200 1 1

საფინანსო სამსახურის II რანგის 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის -

მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის 
განყოფილების უფროსი

2200 1 1

ადმინისტრაციული სამსახურის II რანგის 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის -

წარმომადგენელთა მუშაობის 
კოორდინაციის განყოფილების უფროსი

2200 1 1

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

განყოფილების უფროსი

2200 1 1

სოციალური დაცვის სამსახურის II რანგის 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის -

სტიქიით დაზარალებულთა და 
უსახლკაროთა  განყოფილების უფროსი

2200 1 1

ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და 
ურბანული განვითარების სამსახურის II 

რანგის მეორადი სტრუქტურული 
ერთეულის – ინფრასტრუქტურისა და 

ტერიტორიის კეთილმოწყობის 
განყოფილების უფროსი

2200 1 1

საფინანსო სამსახურის II რანგის 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის – 

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა 
და ბიუჯეტის შესრულებაზე კონტროლის 

განყოფილების უფროსი

2200 1 1

საფინანსო სამსახურის II რანგის 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის-
ბიუჯეტის დაგეგვმისა და ფორმირების 

განყოფილების უფროსი

2200 1 1

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

უფროსი

2200 1 1

ეკონომიკისა და ტურიზმის განვითარების 
სამსახურის II რანგის მეორადი 

სტრუქტურული ერთეულის -ეკონომიკური 
დაგეგმვისა და სტატისტიკის 
განყოფილების უფროსი

2200 1 1



ეკონომიკისა და ტურიზმის განვითარების 
სამსახურის II რანგის მეორადი 

სტრუქტურული ერთეულის – ტურიზმის 
განვითარების განყოფილების უფროსი

2200 1 1

ეკონომიკისა და ტურიზმის განვითარების 
სამსახურის II რანგის მეორადი 

სტრუქტურული ერთეულის – ქონების 
მართვის განყოფილების უფროსი

2200 1 1

ზედამხედველობის სამსახურის II რანგის 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის – 
გარემოს დაცვითი, ვეტერინარული და 

კომუნალური კეთილმოწყობის 
ზედამხედველობის განყოფილების 

უფროსი

2200 1 1

შესყიდვების სამსახურის II რანგის 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის – 
შესყიდვების სამსახურის დაგეგმვის, 

აღრიცხვისა და ანალიზის განყოფილების 
უფროსი

2200 1 1

ზედამხედველობის სამსახურის II რანგის 
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის – 

არქიტექტრულ-სამშენებლო საქმიანობაზე 
ზედამხედველობის განყოფილების 

უფროსი

2200 1 1

სულ 19 15 4

III რანგი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ადმინისტრაციული სამსახურის 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
განყოფილების III რანგის პირველი 
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1650 1 1

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

2200 1 1

ადმინისტრაციული სამსახურის 
წარმომადგენელთა მუშაობის 

კოორდინაციის განყოფილების III რანგის 
პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი

1650 1 1

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

სპეციალისტი

2200 1 1

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

სპეციალისტი

1650 1 1

საფინანსო სამსახურის სახაზინო 
მომსახურების, შემოსავლების ანალიზის 
და კონტროლის განყოფილების III რანგის 

პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი

1650 1 1

განათლების, კულტურის, სპორტის, 
ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახურის III რანგის პირველი 
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1650 2
1



განათლების, კულტურის, სპორტის, 
ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახურის III რანგის პირველი 
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1650 2

1
შიდა აუდიტის სამსახურის III რანგის 

პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი

1650 1 1

ეკონომიკისა და ტურიზმის 
განვითარების  სამსახურის ეკონომიკური 

დაგეგმვისა და სტატისტიკის 
განყოფილების  III რანგის პირველი 
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1650 1 1

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 
მობილიზაციის სამსახურის III რანგის 

პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი

1650 1 1

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

ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკი

2200 1 1

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

კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი,  სოციალური მუშაკი

2200 1 1

სულ 13 11 2

III რანგი - მესამე/მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ადმინისტრაციული 

სამსახურის  საქმისწარმოების 
განყოფილების III რანგის მესამე 
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1430 1 1

ადმინისტრაციული სამსახურის 
იურიდიული განყოფილების III რანგის 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1430 / 1450 1 1

ადმინისტრაციული სამსახურის 
ინფორმაციული უზრუნველყოფის 
განყოფილების III რანგის მესამე 
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1430 1 1

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

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის 
საკითხებში

1430/1650 1 1

საფინანსო სამსახურის, ბიუჯეტის 
დაგეგმვისა და ფორმირების 

განყოფილების III რანგის მეორე 
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1650/1430 1 1

განათლების, კულტურის, სპორტის, 
ძეგლთა დაცვისა და  ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსხურის III რანგის მესამე 
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1430 1 1

შიდა აუდიტის სამსახურის III რანგის 
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1430/1650 1 1



ზედამხედველობის სამსახურის გარემოს 
დაცვითი, ვეტერინარული და კომუნალური 

კეთილმოწყობის ზედამხედველობის 
განყოფილების III რანგის მესამე 
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1430 1 0 0

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

სპეციალისტი

1430 1

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

სპეციალისტი

1430/1650 1 1

საფინანსო სამსახურის მატერიალურ 
ტექნიკური განყოფილების III რანგის 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
1210/1430 1

                             სულ 11 6 2
ეკონომიკისა და ტურიზმის განვითარების 
სამსახურის, ტურიზმის განვითარების 
განყოფილების – IV რანგის პირველი 
კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1320/1430 1 1

ეკონომიკისა და ტურიზმის განვითარების 
სამსახურის ქონების მართვის 

განყოფილების IV რანგის პირველი 
კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1320/1430 1 1

სამხედრო აღრიცხვის, მობილიზაციისა და 
გაწვევის სამსახურის IV რანგის პირველი 

კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
1540/1430 1 1

სამხედრო აღრიცხვის, მობილიზაციისა და 
გაწვევის სამსახურის IV რანგის პირველი 

კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
1210/1430 1 1

შესყიდვების სამსახურის, შეყიდვების 
დაგეგმვის, აღრიცხვისა და ანალიზის 
განყოფილების IV რანგის პირველი 
კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1320/1430 1 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 

ფსიქოლოგი

1100 1 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

1100 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

1100 1

სულ:    8 4 2

საშტატო ერთეული სულ: 64 43 15

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული თანამშრომლები

მერის წარმომადგენელი 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ 

ერთეულში
1870 17 17

მერის წარმომადგენლის დამხმარე 
სპეციალისტი დ.მესტიაში 1100 5 4 1

მერის წარმომადგენლის დამხმარე 
სპეციალისტი ტერიტორიულ ერთეულებში 

(გარდა დაბა მესტიისა)
715 33 18 14

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით სულ: 55 22 32

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული თანამშრომლები

მძღოლი 2000 1

მძღოლი 935 1

კურიერი 715 1

IT სპეციალისტი 935 1
დამხმარე სპეციალისტი სამეურნეო 

საკითხებში 640 1

დამხმარე სპეციალისტი მატერიალურ-
ტექნიკურ საკითხებში 1

თვითმმართველობის ორგანოების 
ადმინისტრაციული შენობის ტექნიკური 

მენეჯერი
1320 1 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-

არქიტექტურული ზედამხედველობის 
საკითხებში

4

შიდა აუდიტის სამსახურის დამხმარე 
სპეციალისტი   1

საფინანსო სამსახურის ბუღალტრული 
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და ბიუჯეტის 
შესრულებაზე კონტროლის განყოფილების 

სპეციალისტი

1 1



შრომითი უსაფრთხოების სპეციალისტი 1430 1 1
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოების ადმინისტრაციული შენობის 
ინჟინერ-ელექტრიკოსი“.

1200 1 1

მერის მრჩეველი სამშენებლო საკითხებში 2530 1 1
მერის მრჩეველი ეკონომიკის და ტურიზმის 

განვითარების საკითხებში 2530 1 1

მერის მრჩეველი სოციალური და 
კულტურის საკითხებში 2530 1 1

მერის თანაშემწე ორგანიზაციულ 
საკითხებში 1760 1 1

მერის თანაშემწე 1100 1 1

მერის თანაშემწე ეკონომიკის საკითხებში 2200 1 1
მერის თანაშემწე შიდა აუდიტის 

საკითხებში 1 1

მერის თანაშემწე  განათლების, 
კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვის და 

ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში
2530 1 1

შრომითი ხელშეკრულებით სულ: 31

საჯარო მოსამსახურე სულ: 150
















