
 

საქართველო 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  

 
   (ქ. ოზურგეთი კოსტავას ქ. №1 ტელ. 7-25-45)                    6. ოქტომბერი 2010 წელი 

 

 
დადგენილება №25 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა 

თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებ 

 

 „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 

22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტის, „ავტონომიური რესპუბლიკების 

ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო 

მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების მოწესრიგების თაობაზე“ საქართველოს 

პრეზიდენტის 2005 წლის 29 აგვისტოს №726 ბრძანებულების თანახმად, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  

 

დ ა ა დ გ ი ნ ა: 

  

 მუხლი 1. დამტკიცდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თანამდებობის პირების თანამდებობრივი სარგოები თანახმად №1 დანართისა (დანართი 

თან ერთვის) 

 მუხლი 2. დამტკიცდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 

საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოები, თანახმად №2–ე დანართისა   

(დანართი თან ერთვის). 

 მუხლი 3. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2009 წლის 21 იანვრის „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და 

აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“. 

№1 დადგენილება. 

 მუხლი 4. დადგენილება ამოქმედდეს 2010 წლის 20 აგვისტოდან . 

 

  

საკრებულოს თავმჯდომარე       ალეკო მამეშვილი 
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დანართი №1 
                                                                  
 
 
 
 
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების თანამდებობრივი 

სარგოები 
 

 

№ 
თანამდებობის დასახელება თანამდებობრივი სარგო 

1 საკრებულოს თავმჯდომარე 
 

2360 

2 საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე 
 

1100 

3 საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე 
 

650 

4 საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე 
 

650 

სულ ჯამი 8010 

 



დანართი №2 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი საჯარო მოსამსახურეთა 

თანამდებობრივი სარგოები 

 

№ თანამდებობის დასახელება 
თანამდებობრივი 

სარგო 
1. აპარატის უფროსი 700 

2. უფროსი საჯარო თანამდებობის პირი:  

ა) საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე 450 

3 
საქმისწარმოების, საორგანიზაციო და იურიდიულ საკითხთა 

განყოფილება: 
 

3.1 უფროსი საჯარო თანამდებობის პირი:  

ა) 
განყოფილების უფროსი  (იურიდიული მომსახურების 

საკითხებში) 
450 

3.2 უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი(ები):  

ა) 
მთ. სპეციალისტი საკრებულოს ორგანიზაციულ 

მომსახურების საკითხებში; 
420 

ბ) 
მთ. სპეციალისტი საკრებულოს საქმის წარმოების 

საკითხებში; 
420 

გ) 
მთ. სპეციალისტი საკრებულოს საოქმო მომსახურების 

საკითხებში; 
420 

დ) 
მთ. სპეციალისტი საკრებულოს საკადრო მომსახურების 

საკითხებში; 
420 

ე) 
მთ. სპეციალისტი მოქალაქეთა მიღების და მომსახურების 

საკითხებში 
420 

4 
საზოგადოებასთან, მედიასთან და საერთაშორისო 

ურთიერთობის განყოფილება: 
 

4.1 უფროსი საჯარო თანამდებობის პირი:  

ა) 
განყოფილების უფროსი  (საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის საკითხებში) 
450 

4.2 უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი(ები):  

ა) 
მთ. სპეციალისტი საკრებულოს საგარეო ურთიერთობის 

საკითხებში;  
420 

ბ) 
მთ. სპეციალისტი საკრებულოს მედიასთან ურთიერთობის 

საკითხებში; 
420 

5 
საინფორმაციო-ანალიტიკური და კომპიუტერული 

მომსახურების განყოფილება 
 

5.1 უფროსი საჯარო თანამდებობის პირი:  



 

ა) 
განყოფილების უფროსი  (საკრებულოს საინფორმაციო-

ანალიტიკურ მომსახურების საკითხებში) 
450 

5.2 უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი:  

ა) 
მთ. სპეციალისტი საკრებულოს  კომპიუტერული 

მომსახურების საკითხებში                                                 
420 

6 დამხმარე მოსამსახურეები  

ა) ქსელური მომსახურების ადმინისტრატორი  420 

ბ) მატერიალურ-ტექნიკური  უზრუნველყოფის სპეციალისტი 420 

გ) მდივანი 420 

დ) კურიერი 420 

ე) მძღოლი 420 

ვ) დამლაგებელი 250 
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