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ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის
დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის” 24-ე
მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ბ” ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, საქართველოს
კანონის ,,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი”-ს 61-ე მუხლის პირველი ნაწილის
შესაბამისად ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :

მუხლი 1. დამტკიცდეს „ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა“ დანართი N1-ის
შესაბამისად.

მუხლი2.ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის
12 დეკემბრის N40 118 განკარგულება.

მუხლი 3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს სამტრედიის რაიონულ სასამართლოში 
მისამართი: ქ. სამტრედია, ძმები ნინუების ქ. N1.

მუხლი 4. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ვალერი ბახტაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე



ხონის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

2018  წლის 28 თებერვლის N 40 17 განკარგულების

დანართი 1

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის 
საშტატო ნუსხა

N თანამდებობის დასახელება საშტატო ერთეულის რაოდენობა
1 მერი 1
2 მერის პირველი მოადგილე 1
3 მერის მოადგილე 1

ადმინისტრაციული სამსახური

N რანგი თანამდებობის დასახელება პოზიცია საშტატო 
ერთეულის 
რაოდენობა

1. I საჯარო დაწესებულების 
პირველადი 

სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი

ადმინისტრაციული 
სამსახურის 

ხელმძღვანელი

1

2. II საჯარო დაწესებულების 
მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის უფროსი

საქმისწარმოებისა და 
საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 
განყოფილების 

უფროსი

1

3. II საჯარო დაწესებულების 
მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის უფროსი

მერის 
წარმომადგენელთა 

კოორდინაციის 
უზრუნველყოფის 

განყოფილების 
უფროსი

1

4. II საჯარო დაწესებულების 
მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის უფროსი

იურდიული  
განყოფილების 

უფროსი

1

5. II საჯარო დაწესებულების 
მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის უფროსი

სახელმწიფო 
შესყიდვებისა  და 

მატერიალურ-
ტექნიკური 

უზრუნველყოფის 
განყოფილების 

უფროსი

1

6. III საჯარო დაწესებულების 
პირველი კატეგორიის 

საქმისწარმოებისა და 
საზოგადოებასთან 

1



უფროსი სპეციალისტი ურთიერთობის 
განყოფილების 

ადამიანური 
რესურსების მართის 

უფროსი 
სპეციალისტი

7. III საჯარო დაწესებულების 
პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი

საქმისწარმოებისა და 
საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 
განყოფილების 
პროტოკოლის 

უფროსი 
სპეციალისტი

1

8. III საჯარო დაწესებულების 
პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი

საქმისწარმოებისა და 
საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 
განყოფილების 

საქმისწარმოების 
უფროსი 

სპეციალისტი

4

9. III საჯარო დაწესებულების 
პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი

საქმისწარმოებისა და 
საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 
განყოფილების 

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 

უფროსი 
სპეციალისტი

2

10. III საჯარო დაწესებულების 
პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი

იურდიული 
განყოფილების 

უფროსი 
სპეციალისტი

3

11. III საჯარო დაწესებულების 
პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი

სახელმწიფო 
შესყიდვებისა  და 

მატერიალურ-
ტექნიკური 

უზრუნველყოფის 
განყოფილების 

უფროსი 
სპეციალისტი

2

12. III საჯარო დაწესებულების 
პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი

მერის 
წარმომადგენელთა 

კოორდინაციის 
უზრუნველყოფის 

განყოფილების 
უფროსი 

სპეციალისტი

2

13. III საჯარო დაწესებულების 
პირველი კატეგორიის 

მერის 
წარმომადგენელთა 

2



უფროსი სპეციალისტი კოორდინაციის 
უზრუნველყოფის 

განყოფილების 
უფროსი 

სპეციალისტი ქ. 
ხონის 

ადმინისტრაციულ 
ერთეულში

14. III საჯარო დაწესებულების 
პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი

მერის 
წარმომადგენელთა 

კოორდინაციის 
უზრუნველყოფის 

განყოფილების 
უფროსი 

სპეციალისტი 
ნახახულევის 

ადმინისტრაციულ 
ერთეულში

2

15. III საჯარო დაწესებულების 
მესამე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი

მერის 
წარმომადგენელთა 

კოორდინაციის 
უზრუნველყოფის 

განყოფილების 
უფროსი 

სპეციალისტი ქ.ხონის 
ადმინისტრაციულ 

ერთეულში

4

16. III საჯარო დაწესებულების 
მესამე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი

მერის 
წარმომადგენელთა 

კოორდინაციის 
უზრუნველყოფის 

განყოფილების 
უფროსი 

სპეციალისტი 
ნახახულევის 

ადმინისტრაციულ 
ერთეულში

1

17. IV საჯარო დაწესებულების 
მეორე კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი

მერის 
წარმომადგენელთა 

კოორდინაციის 
უზრუნველყოფის 

განყოფილების 
უმცროსი 

სპეციალისტი 
ნახახულევის 

ადმინისტრაციულ 
ერთეულში

1

18. IV საჯარო დაწესებულების 
მეორე კატეგორიის 

მერის 
წარმომადგენელთა 

2



უმცროსი სპეციალისტი კოორდინაციის 
უზრუნველყოფის 

განყოფილების 
უმცროსი 

სპეციალისტი გოჩა-
ჯიხაიშის 

ადმინისტრაციულ 
ერთეულში

19. III საჯარო დაწესებულების 
მესამე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი

მერის 
წარმომადგენელთა 

კოორდინაციის 
უზრუნველყოფის 

განყოფილების 
უფროსი 

სპეციალისტი 
დედალაურის 

ადმინისტრაციულ 
ერთეულში

1

20. IV საჯარო დაწესებულების 
მესამე კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი

მერის 
წარმომადგენელთა 

კოორდინაციის 
უზრუნველყოფის 

განყოფილების 
უმცროსი 

სპეციალისტი 
დედალაურში 

ადმინისტრაციულ 
ერთეულში

1

21. IV საჯარო დაწესებულების 
პირველი კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი

მერის 
წარმომადგენელთა 

კოორდინაციის 
უზრუნველყოფის 

განყოფილების 
უმცროსი 

სპეციალისტი 
მათხოჯის 

ადმინისტრაციულ 
ერთეულში

3

22. III საჯარო დაწესებულების 
მესამე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი

მერის 
წარმომადგენელთა 

კოორდინაციის 
უზრუნველყოფის 

განყოფილების 
უფროსი 

სპეციალისტი 
ივანდიდის 

ადმინისტრაციულ 
ერთეულში

2

23. IV საჯარო დაწესებულების მერის 1



პირველი კატეგორიის 
უმცროსი სპეციალისტი

წარმომადგენელთა 
კოორდინაციის 

უზრუნველყოფის 
განყოფილების 

უმცროსი 
სპეციალისტი 

ივანდიდის 
ადმინისტრაციულ 

ერთეულში
24. III საჯარო დაწესებულების 

მესამე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი

მერის 
წარმომადგენელთა 

კოორდინაციის 
უზრუნველყოფის 

განყოფილების 
უფროსი 

სპეციალისტი კუხის 
ადმინისტრაციულ 

ერთეულში

4

25. III საჯარო დაწესებულების 
მესამე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი

მერის 
წარმომადგენელთა 

კოორდინაციის 
უზრუნველყოფის 

განყოფილების 
უფროსი 

სპეციალისტი 
გორდის 

ადმინისტრაციულ 
ერთეულში

1

26. III საჯარო დაწესებულების 
მესამე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი

მერის 
წარმომადგენელთა 

კოორდინაციის 
უზრუნველყოფის 

განყოფილების 
უფროსი 

სპეციალისტი გუბის 
ადმინისტრაციულ 

ერთეულში

1

27. IV საჯარო დაწესებულების 
პირველი კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი

მერის 
წარმომადგენელთა 

კოორდინაციის 
უზრუნველყოფის 

განყოფილების 
უმცროსი 

სპეციალისტი გუბის 
ადმინისტრაციულ 

ერთეულში

1

28. III საჯარო დაწესებულების 
მესამე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი

მერის 
წარმომადგენელთა 

კოორდინაციის 

1



უზრუნველყოფის 
განყოფილების 

უფროსი 
სპეციალისტი 

ძეძილეთის 
ადმინისტრაციულ 

ერთეულში
29. III საჯარო დაწესებულების 

მესამე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი

მერის 
წარმომადგენელთა 

კოორდინაციის 
უზრუნველყოფის 

განყოფილების 
უფროსი 

სპეციალისტი 
ქუტირის 

ადმინისტრაციულ 
ერთეულში

1

30. IV საჯარო დაწესებულების 
მეორე  კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი

მერის 
წარმომადგენელთა 

კოორდინაციის 
უზრუნველყოფის 

განყოფილების 
უმცროსი 

სპეციალისტი კინჩხის 
ადმინისტრაციულ 

ერთეულში

1

ეკონომიკის, ქონების აღრიცხვისა და მართვის სამსახური

31. I საჯარო დაწესებულების 
პირველადი 

სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი

ეკონომიკის, ქონების 
აღრიცხვისა და 

მართვის სამსახურის 
ხელმძღვანელი

1

32 II საჯარო დაწესებულების 
მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის უფროსი

აგრარულ საქმეთა 
განყოფილების 

უფროსი

1

33 II საჯარო დაწესებულების 
მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის უფროსი

მუნიციპალური 
ქონების აღრიცხვის 

განყოფილების 
უფროსი

1

34 III საჯარო დაწესებულების 
პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი 

ეკონომიკის, ქონების 
აღრიცხვისა და 

მართვის სამსახურის 
უფროსი 

1



სპეციალისტი
35 III საჯარო დაწესებულების 

პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი

მუნიციპალური 
ქონების აღრიცხვის 

განყოფილების 
უფროსი 

სპეციალისტი

1

36 III საჯარო დაწესებულების 
პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი

აგრარულ საქმეთა 
განყოფილების 

უფროსი 
სპეციალისტი

2

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და არქიტექტურის სამსახური

37 I საჯარო დაწესებულების 
პირველადი 

სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი

სივრცითი მოწყობის, 
ინფრასტრუქტურის, 

ტრანსპორტისა და 
არქიტექტურის 

სამსახურის 
ხელმძღვანელი

1

38 II საჯარო დაწესებულების 
მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის უფროსი

ინფრასტრუქტურისა 
და ტრანსპორტის 

განყოფილების 
უფროსი

1

39 II საჯარო დაწესებულების 
მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის უფროსი

არქიტექტურის 
განყოფილების 

უფროსი

1

40 III საჯარო დაწესებულების 
პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი

სივრცითი მოწყობის, 
ინფრასტრუქტურის, 

ტრანსპორტისა და 
არქიტექტურის 

სამსახურის უფროსი 
სპეციალისტი

2

41
III საჯარო დაწესებულების 

პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი

ინფრასტრუქტურისა 
და ტრანსპორტის 

განყოფილების 
უფროსი 

სპეციალისტი

2

42 III საჯარო დაწესებულების 
პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი

არქიტექტურის 
განყოფილების 

უფროსი 
სპეციალისტი

1



ზედამხედველობის სამსახური

43 I საჯარო დაწესებულების 
პირველადი 

სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი

ზედამხედველობის 
სამსახურის 

ხელმძღვანელი

1

44 II საჯარო დაწესებულების 
მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის უფროსი

მოსაკრებლის 
ორგანიზების 

უზრუნველყოფის 
განყოფილების 

უფროსი

1

45 III საჯარო დაწესებულების 
პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი

ზედამხედველობის 
სამსახურის უფროსი 

სპეციალისტი

1

46 III საჯარო დაწესებულების 
პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი

მოსაკრებლის 
ორგანიზების 

უზრუნველყოფის 
განყოფილების 

უფროსი 
სპეციალისტი

1

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

47 I საჯარო დაწესებულების 
პირველადი 

სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი

კულტურის, 
განათლების, 

სპორტის, ტურიზმისა 
და ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახური

ხელმძღვანელი

1

48 II საჯარო დაწესებულების 
მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის უფროსი 

ტურიზმის 
განყოფილების 

უფროსი

1

49 III საჯარო დაწესებულების 
პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი

კულტურის, 
განათლების, 

სპორტის, ტურიზმისა 
და ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახურის

უფროსი 
სპეციალისტი

5

50 III საჯარო დაწესებულების 
პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი

ტურიზმის 
განყოფილების 

უფროსი 
სპეციალისტი

1

51
III საჯარო დაწესებულების 

მესამე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი

ტურიზმის 
განყოფილების 

უფროსი 
სპეციალისტი

1



შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, 
ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახური

52 I საჯარო დაწესებულების 
პირველადი 

სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი

შრომის, 
საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის და 
სოციალური დაცვის, 

ვეტერანთა, 
ლტოლვილთა და 

იძულებით 
გადაადგილებულ 

პირთა საქმეთა 
სამსახურის 

ხელმძღვანელი

1

53 II საჯარო დაწესებულების 
მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის უფროსი

სოციალურ საქმეთა 
განყოფილების 

უფროსი

1

54 III საჯარო დაწესებულების 
პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი

შრომის, 
საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის და 
სოციალური დაცვის, 

ვეტერანთა, 
ლტოლვილთა და 

იძულებით 
გადაადგილებულ 

პირთა საქმეთა 
სამსახურის უფროსი 

სპეციალისტი

2

55 III საჯარო დაწესებულების 
პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი

სოციალურ საქმეთა 
განყოფილების 

უფროსი 
სპეციალისტი

2



შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახური

56 I საჯარო დაწესებულების 
პირველადი 

სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი

შიდა აუდიტისა და 
კონტროლის 
სამსახურის 

ხელმძღვანელი

1

57 III საჯარო დაწესებულების 
პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი

შიდა აუდიტისა და 
კონტროლის 

სამსახურის უფროსი 
სპეციალისტი

4

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

58 I საჯარო დაწესებულების 
პირველადი 

სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი

სამხედრო 
აღრიცხვისა და 

გაწვევის სამსახურის 
ხელმძღვანელი

1

59 III საჯარო დაწესებულების 
პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი

სამხედრო 
აღრიცხვისა და 

გაწვევის სამსახურის 
უფროსი 

სპეციალისტი

7

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

60 I საჯარო დაწესებულების 
პირველადი 

სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი

საფინანსო-
საბიუჯეტო 

სამსახურის უფროსი

1

61 II საჯარო დაწესებულების 
მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის უფროსი

საფინანსო -სახაზინო 
განყოფილების 

უფროსი

1

62 II საჯარო დაწესებულების 
მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის უფროსი

საბუღალტრო 
აღრიცხვის 

განყოფილების 
უფროსი

1

63 III საჯარო დაწესებულების 
პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი

საფინანსო -სახაზინო 
განყოფილების 

უფროსი 
სპეციალისტი

3

64
III საჯარო დაწესებულების 

პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი

საბუღალტრო 
აღრიცხვის 

განყოფილების 
უფროსი 

სპეციალისტი

3


