
                                                                                                      აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის 

2017 წლის 30 ივნისის  N38 ბრძანების 

დ ა ნ ა რ თ ი 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის 

სტრუქტურა  და 2017 წლის საშტატო ნუსხა 

 

1.სახელმწიფო მოსამსახურეები 

N თანამდებობის  დასახელება  რაოდენობა 

1 უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსი  1 

2 უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის მოადგილე   2 

 

2.ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები 

N თანამდებობის  დასახელება  რაოდენობა 

3 სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის 

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსი 

1 

4 სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის 

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის თანაშემწე 

4 

5 სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის 

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის 

სამდივნოს უფროსი  

1 

6 სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის 

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის 

თანაშემწე 

1 

7 სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის 

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის 

სამდივნოს თანამაშრომელი  

1 

8 სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის 

უმაღლესი საბჭოს კომისიის თავმჯდომარის თანაშემწე 

6 

 

 



      პ რ ო ფ ე ს  ი უ ლ ი   ს ა ჯ ა რ ო   მ ო ხ ე ლ ე ე ბ ი 

  

1. აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისია   

 თანამდებობის 

დასახელება 

რანგი რაოდენობა 

9 პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი-კომისიის 

აპარატის უფროსი 

I რანგი 1 

10  მეორე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

III რანგი 1 

11  მესამე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

III რანგი 1 

12  პირველი კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი. 

IV რანგი 1 

 

2.ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის აპარატი 

 

 თანამდებობის 

დასახელება 

რანგი რაოდენობა 

13 პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი-კომისიის 

აპარატის უფროსი 

I რანგი 1 

14  მეორე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

III რანგი 1 

15  მესამე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

III რანგი 1 

16  პირველი კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი. 

IV რანგი 1 

 

 

 

 



3.განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა 

 კომისიის აპარატი 

 

 თანამდებობის 

დასახელება 

რანგი რაოდენობა 

17 პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი-კომისიის 

აპარატის უფროსი 

I რანგი 1 

18  მეორე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

III რანგი 1 

19  მესამე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

III რანგი 1 

20  პირველი კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი. 

IV რანგი 1 

 

4. საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა  

 კომისიის აპარატი 

 

 თანამდებობის 

დასახელება 

რანგი რაოდენობა 

21 პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი-კომისიის 

აპარატის უფროსი 

I რანგი 1 

22  მეორე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

III რანგი 1 

23 მესამე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

III რანგი 1 

24  პირველი კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი 

IV რანგი 1 

 

 

 



5. საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის აპარატი 

 

 თანამდებობის 

დასახელება 

რანგი რაოდენობა 

25 პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი-კომისიის 

აპარატის უფროსი 

I რანგი 1 

26  მეორე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

III რანგი 1 

27 მესამე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

III რანგი 1 

28  პირველი კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი. 

IV რანგი 1 

 

 

 

6. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის აპარატი  

 

 თანამდებობის 

დასახელება 

რანგი რაოდენობა 

29 პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი-კომისიის 

აპარატის უფროსი 

I რანგი 1 

30  მეორე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

III რანგი 1 

31 მესამე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

III რანგი 1 

32  პირველი კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი. 

IV რანგი 2 

 

 

 

 



 

7. იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი   

 თანამდებობის 

დასახელება 

 რანგი რაოდენობა 

33  პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი-

დეპარტამენტის უფროსი 

 

I რანგი 1 

 

 იურიდიული განყოფილება 

34 მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი- 

განყოფილების უფროსი  

 

II რანგი 1 

35 მეორე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

III რანგი 2 

36 მესამე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

III რანგი 1 

 

 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება     

 

37 მეორადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი- 

განყოფილების უფროსი  

 

II რანგი 1 

38 მეორე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

III რანგი 1 

 

 



8. საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტი                    

 თანამდებობის 

დასახელება 

 რანგი რაოდენობა 

39 პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი- 

დეპარტამენტის უფროსი  

 

I რანგი 1 

 

საორგანიზაციო განყოფილება 

40 მეორადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი- 

განყოფილების უფროსი  

 

II რანგი 1 

41 მეორე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

III რანგი 1 

42 მესამე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

III რანგი 1 

43 პირველი კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი 

IV რანგი   1 

 

საქმისწარმოების განყოფილება 

44 მეორადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი- 

განყოფილების უფროსი  

 

II რანგი 1 

45 მეორე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

III რანგი 3 

46 მესამე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

III რანგი  1 

47 პირველი კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი 

IV რანგი  1 



9. ლოჯისტიკისა და საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი   

             თანამდებობის 

დასახელება 

 რანგი რაოდენობა 

48 პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი -

დეპარტამენტის უფროსი 

I რანგი 1 

საფინანსო  განყოფილება           

49 მეორადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი-  

განყოფილების უფროსი  

 

II რანგი 1 

50 მეორე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

 III რანგი 1 

         ლოჯისტიკის  განყოფილება 

51 მეორადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი-  

განყოფილების უფროსი  

 

II რანგი 1 

52 მეორე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

III რანგი 1 

53 პირველი კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი 

IV რანგი 2 

 

სატრანსპორტო საშუალებათა მართვისა და ექსპლუატაციის განყოფილება                        

54 მეორადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი- 

განყოფილების უფროსი  

 

II რანგი 1 

55 მეორე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

III რანგი 1 



10. საზოგადოებასთან ურთიერთობის, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროტოკოლის    

დეპარტამენტი 

 თანამდებობის 

დასახელება 

რანგი რაოდენობა 

56 პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი- 

დეპარტამენტის 

უფროსი  

I რანგი 1 

57 მეორე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

III რანგი 1 

58 მესამე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

III რანგი 2 

59 პირველი კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი 

IV რანგი   5 

11. ბუღალტერია  

 თანამდებობის 

დასახელება 

რანგი რაოდენობა 

60 პირველადი 

სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი-მთავარი 

ბუღალტერი 

 

I რანგი 1 

61 მეორე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

III რანგი 1 

62 პირველი კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი 

IV რანგი 1 

12. აპარატის უფროსის სამდივნო  

 თანამდებობის 

დასახელება 

რანგი რაოდენობა 

63 მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის 

ხელმძღვანელი- 

სამდივნოს უფროსი  

II რანგი 1 

64 მეორე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

III რანგი 1 

 


