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ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს
                                                                                                                 ბატონ ზაზა ჩაჩანიძეს

ბატონო ზაზა,

გიგზავნით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის საშტატო განრიგს 
საკრებულოს  სხდომაზე განხილვისა და დამტკიცების მიზნით.

დანართი: 1 (ერთი) excel-ის ფაილი 

პატივისცემით,

ლევან ლიპარტია

მუნიციპალიტეტის მერი



xelfasis 
fondi

erTi Tvis

I. sakrebulo

1 sakrebulo     19       15 770                  29 370 

sakrebulos Tavmjdomare 1 2650 2650

sakrebulos Tavmjdomaris moadgile 1 2000 2000

safinanso sabiujeto, ekonomikisa da da 
qonebis marTvis sakiTxTa komisiis 
Tavmjdomare

1 1680 1680

saproceduro sakiTxTa, eTikis, adamianis 
uflebebisa da sazogadoebrivi 
wesrigisdacvis, iuridiul sakiTxTa komisiis 
Tavmjdomare

1 1680 1680

jandacvisa da socialurr sakiTxTa komisia 1 1680 1680

bunebrivi resursebisa da garemos dacvis 
komisiis Tavmjdomare

1 1680 1680

kulturis, ganaTlebis, sportisa da 
axalgazrdul saqmeTakomisia

1 1680 1680

sakrebulos fraqciis Tavmjdomare 6 1620 9720

sakrebulos fraqciis Tavmjdomarის მოადგილე 6 1100 6600

2 sakrebulos aparati  13 9000 11460

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი 1 1550 1550

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 870 870

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 870 870

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 820 1640

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 870 870

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 820 1640
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მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 780 780

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 820 820

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 2 820 1640

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 780 780

sul sakrebulo 32         24 770                     40 830 

მერია

1 xelmZRvaneloba                                      3 8600 8600

მუნიციპალიტეტის მერი 1 3500 3500

მერის პირველი მოადგილე 1 2600 2600

მერის მოადგილე 1 2500 2500

2 administraciული samsaxuri 11 12600 13700

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი 1 2000 2000

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საქმის 
წარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის 
განყოფილების ხელმძღვანელი

1 1600 1600

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 1 1100 1100

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 1 1100 1100

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 1 1000 1000

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 1 1000 1000

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 1 1000 1000

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 1 1100 1100

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური 
უზრუნველყოფის განყოფილების ხელმძღვანელი

1 1600 1600



მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 2 1100 2200

3

იურიდიული კონსულტირების,  
სასამართლო საქმეთა წარმოების და 
კონტროლისა და აუდიტის სამსახური

6 7600 8700

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი 1 2000 2000

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული 
კონსულტირებისა და სასამართლო საქმეთა 
წარმოების განყოფილების ხელმძღვანელი 

1 1800 1800

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 2 1100 2200

`
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის კონტროლისა 
და აუდიტის  განყოფილების ხელმძღვანელი 1 1600 1600

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 1 1100 1100

5
   ეკონომიკური განვითარებისა და 

ქონების მართვის სამსახური                                    10 11500 12500

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი 1 2000 2000

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკური 
დაგეგმვისა და  ადგილობრივი მოსაკრებლების 
განყოფილების ხელმძღვანელი

1 1600 1600

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 1 1100 1100

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 1 1100 1100

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 2 1000 2000

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მუნიციპალური 
ქონების  აღრიცხვის და მართვის განყოფილების 
ხელმძღვანელი

1 1600 1600

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 1 1000 1000

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 1 1100 1100

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 1 1000 1000



6

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი 
მოწყობის, არქიტექტურისა და 

მშენებლობის სამსახური                                      
14 13700 17000

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 2000 2000

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის არქიტექტურისა და 
სივრცითი მოწყობის განყოფილების ხელმძღვანელი 1 1600 1600

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 1 900 900

მესამე რანგის პირველი  კატეგორისს უფროსი 
სპეციალისტი 1 1100 1100

მესამე რანგის პირველი კატეგორისს უფროსი 
სპეციალისტი 1 1100 1100

მესამე რანგის პირველი კატეგორისს უფროსი 
სპეციალისტი 1 1100 1100

მესამე რანგის მეორე  კატეგორისს უფროსი 
სპეციალისტი 1 1000 1000

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობაზე 
ზედამხედველობის განყოფილების ხელმძღვანელი

1 1600 1600

მესამე რანგის პირველი კატეგორისს უფროსი 
სპეციალისტი 1 1100 1100

მესამე რანგის პირველი კატეგორისს უფროსი 
სპეციალისტი 1 1100 1100

მესამე რანგის პირველი კატეგორისს უფროსი 
სპეციალისტი 4 1100 4400

7  safinanso-საბიუჯეტო samsaxuri                                     7 9600 9600

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 2000 2000

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საბიუჯეტო 
დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილების 
ხელმძღვანელი

1 1600 1600

მესამე რანგის პირველი კატეგორისს უფროსი 
სპეციალისტი 1 1100 1100

მესამე რანგის პირველი კატეგორისს უფროსი 
სპეციალისტი 1 1100 1100



მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ბუღალტრული 
აღრიცხვის განყოფილების  ხელმძღვანელი 1 1600 1600

მესამე რანგის პირველი კატეგორისს უფროსი 
სპეციალისტი 1 1100 1100

მესამე რანგის პირველი კატეგორისს უფროსი 
სპეციალისტი 1 1100 1100

8 შესყიდვების  სამსახური 8 6500 9800

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 2000 2000

მესამე რანგის პირველი კატეგორისს უფროსი 
სპეციალისტი 4 1100 4400

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მატერილურ 
ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების 
ხელმძღვანელი

1 1600 1600

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 1 900 900

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 1 900 900

9

 kulturis, ganaTlebis,sportis 
ZeglTa dacvis, axalgazrobasTan 

urTierTobisa da turizmis  
samsaxuri                                    

7 7700 7700

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 2000 2000

მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 1 900 900

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 1 1000 1000

მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 1 900 900

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 1 1000 1000

მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 1 900 900

მესამე რანგის  მეორე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 1 1000 1000

10 წარმომადგენელი 22 2200 24200



მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
წარმომადგენელი ტერიტორიულ ადმინისტრაციულ 
ერთეულში

11 1300 14300

მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 11 900 9900

სულ მერია : 88 80000 111800

IV. delegirebuli funqciebi

10
samxedro aRricxvisa da gawvevis 

samsaxuri
5 6400 6400

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 2000 2000

მესამე რანგის  პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 1 1100 1100

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 1 1100 1100

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 1 1100 1100

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 1 1100 1100

sul jami 125 111170 159030

სულ 106 95400 129660

სულ მუნიციპალიტეტი 125 111170 159030

ხელშეკრულებით დასაქმებული თანამშრომლები 9

აიტი ტექნოლოგიების სპეციალისტი 1

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის სპეციალისტი 1

ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის 
სპეციალისტი

1

სოფ. ყვიბისის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის 
წარმომადგენლის სპეციალისტი

1

ადმინისტრაციული სამსახურის მძღოლი-სპეციალისტი 1

ადმინისტრაციული სამსახურის მძღოლი-სპეციალისტი 1

ადმინისტრაციული სამსახურის მძღოლი-სპეციალისტი 1

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების 
წამყვანი სპეციალისტი (გამგებლის მდივანი)

1

ვაკანსია 1
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