
 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის სტრუქტურა და საშტატო ნუსხა  

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 

თანამდებობა თანამდებობის დასახელება რანგი/კატეგორია კოეფიციენტი რაოდენობა 
სარგო 

(დარიცხული) 

სახელმწიფო ინსპექტორი სახელმწიფო მოსამსახურე   8.50 1 8500 

სახელმწიფო ინსპექტორის 

პირველი მოადგილე 
სახელმწიფო მოსამსახურე   7.30 1 7300 

სახელმწიფო ინსპექტორის 

მოადგილე 
სახელმწიფო მოსამსახურე   7.25 2 7250 

        4   

თანამდებობა თანამდებობის დასახელება რანგი/კატეგორია კოეფიციენტი რაოდენობა 
სარგო 

(დარიცხული) 

მრჩეველი პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის საკითხებში 

პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.1 2.80 1 2800 

        1   

საჯარო სექტორზე ზედამხედველობის დეპარტამენტი  

თანამდებობა თანამდებობის დასახელება რანგი/კატეგორია კოეფიციენტი რაოდენობა 
სარგო 

(დარიცხული) 

დეპარტამენტის უფროსი 
პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი  
1.1 5.00 1 5000 

დეპარტამენტის უფროსის 

მოადგილე 

პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელის 

მოადგილე 

2.1 3.60 1 3600 



 

უფროსი იურისტი 
პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.1 2.60 2 2600 

იურისტი 
პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.1 2.40 3 2400 
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სამართალდამცავ ორგანოებზე ზედამხედველობის დეპარტამენტი 

თანამდებობა თანამდებობის დასახელება რანგი/კატეგორია კოეფიციენტი რაოდენობა 
სარგო 

(დარიცხული) 

დეპარტამენტის უფროსი 
პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი  
1.1 5.00 1 5000 

დეპარტამენტის უფროსის 

მოადგილე 

პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელის 

მოადგილე 

2.1 3.60 1 3600 

უფროსი იურისტი 
პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.1 2.60 1 2600 

იურისტი 
პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.1 2.40 1 2400 
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კერძო სექტორზე ზედამხედველობის დეპარტამენტი 

თანამდებობა თანამდებობის დასახელება რანგი/კატეგორია კოეფიციენტი რაოდენობა 
სარგო 

(დარიცხული) 

დეპარტამენტის უფროსი 
პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი  
1.1 5.00 1 5000 

დეპარტამენტის უფროსის 

მოადგილე 

პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელის 

მოადგილე 

2.1 3.60 1 3600 



 

უფროსი იურისტი 
პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.1 2.60 2 2600 

იურისტი 
პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.1 2.40 4 2400 
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ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და მონიტორინგის დეპარტამენტი 

თანამდებობა თანამდებობის დასახელება რანგი/კატეგორია კოეფიციენტი რაოდენობა 
სარგო 

(დარიცხული) 

დეპარტამენტის უფროსი 
პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი  
1.1 5.00 1 5000 

დეპარტამენტის უფროსის 

მოადგილე 

პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელის 

მოადგილე 

2.1 4.50 1 4500 

ინფორმაციული უსაფრთხოების 

ოფიცერი  

პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.1 3.20 1 3200 

სისტემური მხარდაჭერის 

ადმინისტრატორი 

პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.1 3.20 1 3200 

დეველოპერი 
პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.1 2.80 1 2800 

მონიტორინგის უფროსი 

სპეციალისტი 

მეორე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.2 2.20 1 2200 

მონიტორინგის სპეციალისტი 
მეორე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.2 2.00 4 2000 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

მხარდაჭერის სპეციალისტი 

მეორე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.2 2.00 2 2000 
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საგამოძიებო დეპარტამენტი 

თანამდებობა თანამდებობის დასახელება რანგი/კატეგორია კოეფიციენტი რაოდენობა 
სარგო 

(დარიცხული) 

დეპარტამენტის უფროსი 
პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი  
1.1   1 5500 

დეპარტამენტის უფროსის 

მოადგილე 

პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელის 

მოადგილე 

2.1   2 5000 

        3   

აღმოსავლეთის სამმართველო           

სამმართველოს უფროსი 
მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი  
2.2   1 4500 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვან 

საქმეთა უფროსი გამომძიებელი 

პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.1   5 3800 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვან 

საქმეთა გამომძიებელი 

მეორე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.2   15 3500 

ექსპერტ-კრიმინალისტი 
მესამე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.3   1 1800 

სტაჟიორ-გამომძიებელი 
პირველი კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი 
4.1   5 700 

        27   

დასავლეთის სამმართველო           

სამმართველოს უფროსი 
მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი  
2.2   1 4500 



 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვან 

საქმეთა უფროსი გამომძიებელი 

პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.1   2 3800 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვან 

საქმეთა გამომძიებელი 

მეორე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.2   4 3500 

ექსპერტ-კრიმინალისტი 
მესამე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.3   1 1800 
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აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სამმართველო 
          

სამმართველოს უფროსი 
მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი  
2.2   1 4500 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვან 

საქმეთა უფროსი გამომძიებელი 

პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.1   1 3800 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვან 

საქმეთა გამომძიებელი 

მეორე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.2   2 3500 
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ოპერატიული სამმართველო           

სამმართველოს უფროსი 
მეორადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 
2.2   1 4000 

ოპერატიული მუშაკი   
მესამე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.3   7 2500 
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        50   



 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი 

თანამდებობა 
პროფესიული საჯარო მოხელის 

თანამდებობის დასახელება 
რანგი/კატეგორია კოეფიციენტი რაოდენობა 

სარგო 

(დარიცხული) 

დეპარტამენტის უფროსი 
პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 
1.1 5.00 1 5000 

დეპარტამენტის უფროსის 

მოადგილე 

პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელის 

მოადგილე 

2.1 3.60 1 3600 

ტრენინგებისა და პროფესიული 

განვითარების კოორდინატორი 

პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.1 2.60 1 2600 

სახელმწიფო ინსპექტორის 

პირველი მოადგილის 

კონსულტანტი 

პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.1 1.90 1 1900 

ადამიანური რესურსების მართვის 

სპეციალისტი 

მეორე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.2 2.00 2 2000 

საქმისწარმოებისა და მოქალაქეთა 

მომსახურების კოორდინატორი 

მეორე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.2 2.00 1 2000 

საქმისწარმოებისა და 

ადმინისტრაციული 

უზრუნველყოფის სპეციალისტი 

მეორე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.2 1.80 1 1800 

საქმისწარმოებისა და 

ადმინისტრაციული 

უზრუნველყოფის სპეციალისტი 

მეორე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.2 1.60 1 1600 

საქმისწარმოებისა და 

ადმინისტრაციული 

უზრუნველყოფის სპეციალისტი 

მესამე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.3 1.80 1 1800 

ცხელი ხაზის ოპერატორი 
მესამე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.3 1.20 3 1200 
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იურიდიული დეპარტამენტი 

თანამდებობა 
პროფესიული საჯარო მოხელის 

თანამდებობის დასახელება 
რანგი/კატეგორია კოეფიციენტი რაოდენობა 

სარგო 

(დარიცხული) 

დეპარტამენტის უფროსი 
პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი  
1.1 5.00 1 5000 

უფროსი იურისტი 
პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.1 2.60 2 2600 

იურისტი 
პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.1 2.40 1 2400 
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საერთაშორისო ურთიერთობების, ანალიტიკისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი 

თანამდებობა 
პროფესიული საჯარო მოხელის 

თანამდებობის დასახელება 
რანგი/კატეგორია კოეფიციენტი რაოდენობა 

სარგო 

(დარიცხული) 

დეპარტამენტის უფროსი 
პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი  
1.1 5.00 1 5000 

დეპარტამენტის უფროსის 

მოადგილე 

პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელის 

მოადგილე 

2.1 3.60 1 3600 

მკვლევარ-ანალიტიკოსი 
პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.1 2.80 3 2800 

საერთაშორისო ურთიერთობებისა 

და სამართლებრივ საკითხთა 

კოორდინატორი 

პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.1 2.80 1 2800 

საერთაშორისო ურთიერთობებისა 

და სამართლებრივ საკითხთა  

უმცროსი სპეციალისტი 

პირველი კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი 
4.1 1.50 1 1500 
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ეკონომიკური დეპარტამენტი 

თანამდებობა 
პროფესიული საჯარო მოხელის 

თანამდებობის დასახელება 
რანგი/კატეგორია კოეფიციენტი რაოდენობა 

სარგო 

(დარიცხული) 

დეპარტამენტის უფროსი 
პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი  
1.1 5.00 1 5000 

დეპარტამენტის უფროსის 

მოადგილე 

პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელის 

მოადგილე 

2.1 3.60 1 3600 

შესყიდვების სპეციალისტი 
პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.1 2.60 1 2600 

ფინანსური უზრუნველყოფის 

სპეციალისტი 

პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.1 2.60 1 2600 

ლოჯისტიკის სპეციალისტი 
პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.1 1.90 1 1900 

შრომის უსაფრთხოების 

სპეციალისტი 

მეორე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.2 1.60 1 1600 

მძღოლი 
პირველი კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი 
4.1 1.15 1 1150 
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საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი 

თანამდებობა 
პროფესიული საჯარო მოხელის 

თანამდებობის დასახელება 
რანგი/კატეგორია კოეფიციენტი რაოდენობა 

სარგო 

(დარიცხული) 

დეპარტამენტის უფროსი 
პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი  
1.1 5.00 1 5000 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

უფროსი სპეციალისტი 

პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.1 2.60 2 2600 



 

ოპერატორი/მემონტაჟე 
მეორე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.2 2.20 1 2200 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სპეციალისტი 

მესამე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.3 1.80 1 1800 
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გენერალური ინსპექცია (დეპარტამენტი) 

თანამდებობა თანამდებობის დასახელება რანგი/კატეგორია კოეფიციენტი რაოდენობა 
სარგო 

(დარიცხული) 

დეპარტამენტის უფროსი 
პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი 
1.1   1 5000 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვან 

საქმეთა ინსპექტორი 

პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 
3.1   2 2800 
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