
 
საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №387

2015 წლის 30 ივლისი

   ქ.თბილისი

 
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ხელფასისა (თანამდებობრივი და

წოდებრივი სარგოების) და ხელფასზე (ფულად სარგოზე) დანამატის ოდენობების
განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1
„საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-40
მუხლის მე-11 პუნქტისა და 51-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ა.ბ“  ქვეპუნქტის  საფუძველზე,  დამტკიცდეს
საქართველოს  სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში  ხელფასისა (თანამდებობრივი და წოდებრივი
სარგოების) და ხელფასზე (ფულად სარგოზე) დანამატის ოდენობების განსაზღვრის წესი
თანდართული სახით. 
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს  2015 წლის 1 აგვისტოდან.

პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი

საქართველოს  სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში  ხელფასისა (თანამდებობრივი და წოდებრივი
სარგოების) და ხელფასზე (ფულად სარგოზე) დანამატის ოდენობების განსაზღვრის წესი

მუხლი 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში (შემდგომში –
სამსახური) მოსამსახურეთა ხელფასი (თანამდებობრივი და წოდებრივი სარგოები):
ა) თანამდებობრივი სარგოების ყოველთვიური განაკვეთები თანდართული დანართების შესაბამისად
 (დანართი №1 − 19);

ბ) წოდებრივი სარგოების ყოველთვიური განაკვეთი თანდართული დანართის შესაბამისად (დანართი
№20).

მუხლი 2

1. დაუწესდეთ  სახელმწიფო სპეციალური ან/და სამხედრო წოდების მქონე სამსახურის
მოსამსახურეებს სახელმწიფო სპეციალური ან/და სამხედრო წოდებით ნამსახურები კალენდარული
წლების მიხედვით ხელფასზე (თანამდებობრივ და წოდებრივ სარგოებზე) ყოველთვიური
პროცენტული (წელთა ნამსახურობის) დანამატი შემდეგი ოდენობით:

ა) 1-დან 2 წლამდე  − 5%;

ბ) 2-დან 5 წლამდე − 10%;

გ) 5-დან 10 წლამდე −15%;

დ) 10 წელი და მეტი − 20%.

2. მოხელეს, რომელსაც უკავია შტატით გათვალისწინებული თანამდებობა და არ გააჩნია წოდება,
სახელმწიფო სპეციალური ან სამხედრო წოდების მინიჭების შემთხვევაში, ყოველთვიური
პროცენტული (წელთა ნამსახურობის) დანამატის დაანგარიშებისას, განსაკუთრებულ შემთხვევებში
სამსახურის უფროსის თანხმობით, ნამსახურობაში ჩაეთვლება სამსახურის სისტემაში წოდების გარეშე
მუშაობის პერიოდი.
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3. სამსახურის მოსამსახურეთა წელთა ნამსახურობის დანამატისთვის წელთა ნამსახურობაში
ჩაითვალოს სამხედრო ან/და სპეციალური წოდებით ნამსახურევი პერიოდი, სამხედრო ან/და
სპეციალური წოდებით სწავლის პერიოდის ჩათვლით.

 

მუხლი 3

1. მოსამსახურე ვალდებულია, ცნობა ან ამონაწერი წელთა ნამსახურობის შესახებ წარადგინოს
საფინანსო სამსახურში.

2. სამსახურის საფინანსო სამსახურმა ნამსახურები წლების დანამატის დარიცხვა განახორციელოს
შესაბამისი ცნობის (ამონაწერი) წარდგენის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან.

 

მუხლი 4.  სამსახურის ობიექტების დაცვის მთავარი სამმართველოს სავალდებულო სამხედრო
სამსახურის მოსამსახურეებისათვის:

ა) ყოველთვიური ხელფასი (ფულადი სარგო) განისაზღვროს 23 (ოცდასამი) ლარის ოდენობით;

ბ) ყოველთვიურად დაწესდეს ხელფასზე (ფულად სარგოზე) დანამატი 9 (ცხრა) ლარის ოდენობით.

დანართი №1

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელობა

თანამდებობა
თანამდებობრივი
სარგოს განაკვეთი

(ლარი)
 სამსახურის უფროსი 3540
 სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე 2950
სამსახურის უფროსის მოადგილე 2720

დანართი №2

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის დადგენილება №498 - ვებგვერდი, 25.09.2015წ.

ადმინისტრაცია (დეპარტამენტი)

თანამდებობა
თანამდებობრივი
სარგოს განაკვეთი

(ლარი)
ადმინისტრაციის (დეპარტამენტის) უფროსი 2705
ადმინისტრაციის (დეპარტამენტის) უფროსის მოადგილე 2540

მთავარი სამმართველოს უფროსი 2355
მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე 2235
სამმართველოს უფროსი 2115
სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი 2000
მრჩეველი 2000

განყოფილების უფროსი, სამსახურის უფროსის მოადგილე 1295
განყოფილების უფროსის მოადგილე, ქვეგანყოფილების უფროსი,
განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი

1210

უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი,  უფროსი
ინსპექტორი (დეპარტამენტის დირექტორის თანაშემწე)

1020
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წამყვანი სპეციალისტი, ინსპექტორი 950

დანართი №3

გენერალური ინსპექცია (დეპარტამენტი)

თანამდებობა
თანამდებობრივი
სარგოს განაკვეთი

(ლარი)
გენერალური ინსპექციის უფროსი
 (დეპარტამენტის დირექტორი)

2705

გენერალური ინსპექციის უფროსის პირველი
მოადგილე (დეპარტამენტის დირექტორის
პირველი მოადგილე)

2610

გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე
 (დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე)

2540

სამმართველოს უფროსი 2115
სამმართველოს უფროსის მოადგილე,
სამსახურის უფროსი

2100

განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა
ინსპექტორი

1630

მთავარი სპეციალისტი 1240
წამყვანი სპეციალისტი 1185

დანართი №4

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის დადგენილება №498 - ვებგვერდი, 25.09.2015წ.

ეკონომიკური დეპარტამენტი

თანამდებობა
თანამდებობრივი
სარგოს განაკვეთი (

ლარი)
დეპარტამენტის დირექტორი 2705

დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე 2540

მთავარი სამმართველოს უფროსი 2355
მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე 2235
სამმართველოს უფროსი 2115

სამმართველოს უფროსის მოადგილე 2000

სამსახურის უფროსი 1950
სამსახურის უფროსის მოადგილე 1315
განყოფილების უფროსი 1295
განყოფილების უფროსის მოადგილე, ქვეგანყოფილების უფროსი,
განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი

1210

მთავარი სპეციალისტი 1020
წამყვანი სპეციალისტი 950

სპეციალისტი 775

დანართი №5

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის დადგენილება №498 - ვებგვერდი, 25.09.2015წ.

კადრების მთავარი სამმართველო
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თანამდებობა თანამდებობრივისარგოს
განაკვეთი(ლარი)

მთავარი სამმართველოს უფროსი 2705

მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე 2540

სამმართველოს უფროსი 2115

სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი 2000

სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი 1295

განყოფილების უფროსის მოადგილე, ქვეგანყოფილების
უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი

1210

უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი 1020
ინსპექტორი, უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი 955

ოპერატიული თანამშრომელი, წამყვანი სპეციალისტი 950

დანართი №6

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის დადგენილება №498 - ვებგვერდი, 25.09.2015წ.

საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტი (ანალიზისა და კოორდინაციის მთავარი სამმართველოს
უფროსისა და მისი მოადგილის, ანალიტიკური სამმართველოს,  ოკუპირებული ტერიტორიების
მონიტორინგის და ანალიზის სამმართველოსა და ოპერატიული საქმიანობის ანალიზის სამმართველოს
გარდა)

თანამდებობა თანამდებობრივი სარგოს
განაკვეთი (ლარი)

 დეპარტამენტის დირექტორი 2705
 დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე 2540
 სამმართველოს უფროსი 2115
 სამმართველოს უფროსის მოადგილე 2000
 განყოფილების უფროსი 1295
 განყოფილების უფროსის მოადგილე 1210
 განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი 1085
 უფროსი ინსპექტორი 1020
ინსპექტორი 950

დანართი №7 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის დადგენილება №498 - ვებგვერდი, 25.09.2015წ. 

საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის ანალიზისა და კოორდინაციის მთავარი სამმართველოს
უფროსი და მისი მოადგილე, ანალიტიკური სამმართველო და ოკუპირებული ტერიტორიების მონიტორინგის
და ანალიზის სამმართველო 

თანამდებობა თანამდებობრივი სარგოს
განაკვეთი (ლარი)

მთავარი სამმართველოს უფროსი 2535
მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე 2530
სამმართველოს უფროსი 2510
სამმართველოს უფროსის მოადგილე 2485
განყოფილების უფროსი 2445
განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი 2295
უფროსი ინსპექტორი 1020
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ინსპექტორი 950

დანართი №8

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის დადგენილება №498 - ვებგვერდი, 25.09.2015წ. 

საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის ოპერატიული საქმიანობის ანალიზის სამმართველო

თანამდებობა თანამდებობრივი სარგოს
განაკვეთი (ლარი)

სამმართველოს უფროსი 2530

სამმართველოს უფროსის მოადგილე 2485

განყოფილების უფროსი 2445

განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი 2295

დანართი №9 (ამოღებულია)
 საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 მარტის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 30.03.2017წ.

 

დანართი №10

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №97 - ვებგვერდი, 22.02.2017წ.

კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი

თანამდებობა
თანამდებობრივი
სარგოს განაკვეთი

(ლარი)
 დეპარტამენტის დირექტორი 2705
 დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე 2540
 მთავარი სამმართველოს უფროსი,
რეგიონალური მთავარი სამმართველოს
უფროსი

2355

 მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე,
რეგიონალური მთავარი სამმართველოს
უფროსის მოადგილე

2235

 სამმართველოს უფროსი 2115
 სამმართველოს უფროსის მოადგილე,
სამსახურის უფროსი

2000

 სამსახურის უფროსის მოადგილე,
განყოფილების უფროსი

1315

 განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა
გამომძიებელი
განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა
ინსპექტორი

1475

 განყოფილების უფროსის მოადგილე, უფროსი
ინსპექტორი

1230

 ინსპექტორი 1105
 უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი,
მთავარი სპეციალისტი

1040

 ოპერატიული თანამშრომელი 965
 თანამშრომელი 790

დანართი №11

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის დადგენილება №498 - ვებგვერდი, 25.09.2015წ.
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სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტი (სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის შტაბის გარდა)

თანამდებობა
თანამდებობრივი
სარგოს განაკვეთი (

ლარი)
 დეპარტამენტის დირექტორი 2705

დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე 2600

 სამმართველოს უფროსი 2540

 სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი 2065

სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი 1830

განყოფილების უფროსის მოადგილე 1555

ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით   მნიშვნელოვან საქმეთა
ინსპექტორი, უფროსი მებრძოლი, უფროსი ინსტრუქტორი

1505

უფროსი ინსპექტორი, გამნაღმველი, ინსტრუქტორი, მებრძოლი 1465

 წამყვანი სპეციალისტი 1215

 სპეციალისტი 825

დანართი №12

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის დადგენილება №498 - ვებგვერდი, 25.09.2015წ.

სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის შტაბი

თანამდებობა
თანამდებობრივი
სარგოს განაკვეთი(

ლარი)
შტაბის უფროსი (მთავარი სამმართველოს უფროსი) 2600

შტაბის უფროსის მოადგილე (მთავარი სამმართველოს უფროსის
მოადგილე)

2540

სამსახურის უფროსი 1865
სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი 1630

განყოფილების უფროსის მოადგილე 1355
ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან
საქმეთა ინსპექტორი

1315

უფროსი ინსპექტორი 1290

უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი, მთავარი სპეციალისტი 1255

წამყვანი სპეციალისტი 1185
სპეციალისტი 810

დანართი №13

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის დადგენილება №498 - ვებგვერდი, 25.09.2015წ.

ობიექტების დაცვის მთავარი სამმართველო

თანამდებობა თანამდებობრივისარგოს
განაკვეთი(ლარი)

მთავარი სამმართველოს უფროსი 2355
მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე 2235
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სამმართველოს უფროსი 2115
სამმართველოს უფროსის მოადგილე 2000

სამსახურის უფროსი 1950

სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი 1510
განყოფილების უფროსის მოადგილე 1325

ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან
საქმეთა ინსპექტორი, უფროსი ინსტრუქტორი

1305

ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე, ინსტრუქტორი 1280

მთავარი სპეციალისტი, ცვლის უფროსი, უფროსი ოფიცერი 1215
ოფიცერი, წამყვანი სპეციალისტი 1140
დაცვის თანამშრომელი, სპეციალისტი 835

დანართი №14

სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტო (დეპარტამენტი) (სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს სპეციალური
ღონისძიებების მთავარი სამმართველოს გარდა)

თანამდებობა
თანამდებობრივი
სარგოს განაკვეთი

(ლარი)
სააგენტოს (დეპარტამენტის) დირექტორი 2705
სააგენტოს (დეპარტამენტის) დირექტორის
მოადგილე

2600

მთავარი სამმართველოს უფროსი 2355
მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე 2235
სამმართველოს უფროსი 2115
სამმართველოს უფროსის მოადგილე,
სამსახურის უფროსი

2000

განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა
გამომძიებელი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან
საქმეთა ინსპექტორი

1475

სამსახურის უფროსის მოადგილე,
განყოფილების უფროსი

1315

უფროსი გამომძიებელი 1250
განყოფილების უფროსის მოადგილე, უფროსი
ინსპექტორი

1230

უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი,
მთავარი სპეციალისტი

1040

ოპერატიული თანამშრომელი, წამყვანი
 სპეციალისტი

965

  სპეციალისტი 790

დანართი №15

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის დადგენილება №498 - ვებგვერდი, 25.09.2015წ.

სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის სპეციალური ღონისძიებების მთავარი სამმართველო (სპეციალური
ღონისძიებების მთავარი სამმართველოს ლოჯისტიკის სამმართველოს (სამედიცინო სამსახურის გარდა) გარდა) 

თანამდებობა
თანამდებობრივი
სარგოს განაკვეთი

(ლარი)
მთავარი სამმართველოს უფროსი 2580
მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე 2560
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სამმართველოს უფროსი 2540
სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი 2065
სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი 1830
განყოფილების უფროსის მოადგილე 1555
ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა
ინსპექტორი

1505

უფროსი მებრძოლი 1465
წამყვანი სპეციალისტი, მებრძოლი 1215

დანართი №16

სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის სპეციალური ღონისძიებების მთავარი სამმართველოს ლოჯისტიკის
სამმართველო (სამედიცინო სამსახურის გარდა)

თანამდებობა
თანამდებობრივი
სარგოს განაკვეთი

(ლარი)
 სამმართველოს უფროსი 2540

 სამმართველოს უფროსის მოადგილე,
სამსახურის უფროსი

2065

 განყოფილების უფროსი 1630

 განყოფილების უფროსის მოადგილე 1355

 მთავარი სპეციალისტი 1255

 სპეციალისტი 810

დანართი №17

ანტიკორუფციული სააგენტო (დეპარტამენტი)

თანამდებობა
თანამდებობრივი
სარგოს განაკვეთი

(ლარი)
 სააგენტოს (დეპარტამენტის) დირექტორი 2705
 სააგენტოს (დეპარტამენტის) დირექტორის
მოადგილე

2540

 მთავარი სამმართველოს უფროსი 2355
 მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე 2235
 სამმართველოს უფროსი, რეგიონალური
სამმართველოს უფროსი

2115

 სამმართველოს უფროსის მოადგილე,
რეგიონალური სამმართველოს უფროსის
მოადგილე, სამსახურის უფროსი

2000

 განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა
გამომძიებელი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან
საქმეთა ინსპექტორი

1475

 სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების
უფროსი

1315

 უფროსი ინსპექტორი 1230
 ქვეგანყოფილების უფროსი 1105
 უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი, მთავარი
სპეციალისტი

1040

 ოპერატიული თანამშრომელი, წამყვანი
სპეციალისტი

965

 სპეციალისტი 725

დანართი №18
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კონტრტერორისტიული ცენტრი (დეპარტამენტი)

თანამდებობა
თანამდებობრივი
სარგოს განაკვეთი

(ლარი)
 ცენტრის (დეპარტამენტი) უფროსი 2 705
 ცენტრის (დეპარტამენტი) უფროსის მოადგილე 2 540
 მთავარი სამმართველოს უფროსი 2 355
 მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე 2 235
 სამმართველოს უფროსი 2 115
 სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის
უფროსი

2 000

 განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა
ინსპექტორი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა
გამომძიებელი

1 210

 უფროსი ინსპექტორი, უფროსი გამომძიებელი,
მთავარი სპეციალისტი

1 020

 წამყვანი სპეციალისტი 950
 სპეციალისტი 775

დანართი №19 

ოპერატიული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

თანამდებობა
თანამდებობრივი
სარგოს განაკვეთი

(ლარი)
 დეპარტამენტის დირექტორი 2705
 დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე 2540
 მთავარი სამმართველოს უფროსი 2355
 სამმართველოს უფროსი 2115
 სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის
უფროსი

2000

 სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების
უფროსი

1500

 განყოფილების უფროსის მოადგილე 1230
 უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი 1040
 ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი 965
 დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი) 545

 

დანართი №191

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 მარტის დადგენილება №160 - ვებგვერდი, 30.03.2017წ.

 

დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის სამმართველო

 

თანამდებობა თანამდებობრივი სარგოს
განაკვეთი (ლარი)

სამმართველოს უფროსი 2115
სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი 2000
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სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი 1295
განყოფილების უფროსის მოადგილე, ქვეგანყოფილების
უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა
ინსპექტორი

1210

უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი 1020
ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი 950
უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი 820

დანართი №20

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა წოდებრივი სარგოს ყოველთვიური
განაკვეთები

№ სამხედრო ან სპეციალური
წოდება

წოდებრივი სარგოს
განაკვეთი (ლარი)

1 გენერალ-პოლკოვნიკი 120
2 გენერალ-ლეიტენანტი 110
3 გენერალ-მაიორი 100
4 ბრიგადის გენერალი 80
5 პოლკოვნიკი 70
6 ვიცე-პოლკოვნიკი 60
7 მაიორი 50
8 კაპიტანი 40
9 უფროსი ლეიტენანტი 30
10 ლეიტენანტი 25
11 უმცროსი ლეიტენანტი 20
12 სერჟანტ-ლეიტენანტი 15
13 მთავარი სერჟანტი 11
14 ბრიგადის სერჟანტი 10
15 ბატალიონის სერჟანტი 9
16 მასტერ სერჟანტი, ზემდეგი 7
17 უფროსი სერჟანტი 6
18 სერჟანტი 5
19 უმცროსი სერჟანტი 4
20 კაპრალი, პოლიციის რიგითი 3
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