
 

საქართველო 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  

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

 

 

დადგენილება №30 
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 4 აგვისტოს „ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ № 10 დადგენილებაში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ  

 
 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 20-ე მუხლის შესაბამისად, 

საკრებულომ: 

დ ა ა დ გ ი ნ ა 

 

 1. შევიდეს ცვლილებები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 4 

აგვისტოს „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ № 10 

დადგენილებაში, კერძოდ დადგენილებით დამტკიცებული დებულების: 

 ა) მე–2 მუხლის 1–ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „1. მუნიციპალიტეტის გამგეობა უზრუნველყოფს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს გადაწყვეტილებების აღსრულებას“; 

 ბ) მე–8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „მუხლი 8. გამგებლის მოადგილე (მოადგილეები) 

 1. გამგებელს ჰყავს ორი მოადგილე, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და 

თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი.  

 2. გამგებლის მოადგილეები გამგებლის მიერ სამუშაოთა განაწილებისა ან/და შესაბამისი 

სფეროს მიხედვით კურატორობენ გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული 

ორგანოების მუშაობას; ხელს უწყობენ გამგებელს მისთვის დაკისრებული მოვალეობების 

შესრულებაში. 

 3. ანხორციელებს გამგებლის ცალკეულ დავალებებს. 

 4. გამგებლის არყოფნის, მის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის, ან 

თანამდებობიდან მისი გადადგომის ან გათავისუფლების შემთხვევაში გამგებლის მოვალეობას 

საკრებულოს თავმჯდომარის დავალებით ასრულებს გამგებლის  ერთ-ერთი მოადგილე“; 

 გ) ამოღებულ იქნეს დებულების მე–9 მუხლი; 
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 დ) მე–20 მუხლის მე–5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „5. თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი, საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ 

გამგეობას მიკუთვნებულ  საკითხებზე გამოცემული სამართლებრივი აქტი(ები) მტკიცდება 

საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით, გამგებლის მიერ გამგეობას მიკუთვნებულ  საკითხებზე 

გამოცემული სამართლებრივი აქტი(ები) მტკიცდება გამგებლის ბრძანებით, ხოლო „საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით“ გათვალისწინებული აქტების, აგრეთვე 

ოფიციალური წერილების ბლანკის ფორმები (მათ აღწერილობასთან ერთად) მტკიცდება 

საკრებულოს მიერ  ნორმატიული აქტით“; 

 2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 4 აგვისტოს „ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ №10 დადგენილებას 

თანდართული  „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურა“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

 ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურა 
№ თანამდებობების დასახელება რანგი 

1 გამგეობის ხელმძღვანელობა  

1.1 მუნიციპალიტეტის გამგებელი  

1.2 მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე  

1.3 მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე  

1.4  გამგებლის თანაშემწე  

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულები 
 

№ 
გამგეობის სამსახურებისა და თანამდებობათა 

დასახელება 

რანგი 

1. ადმინისტრაციული სამსახური  

1.1 ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი  

1.2. 
მთ.სპეციალისტი კადრების და 

ტერიტორიულ ორგანოებთან ურთიერთობის 

საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

1.3 
მთ.სპეციალისტი სამეურნეო და კომუნალურ 

საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

1.2 
მოქალაქეთა მიღების, საქმისწარმოებისა და 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

განყოფილება 

 

1.2.1 განყოფილების უფროსი  

1.2.2 
მთ. სპეციალისტი მოქალაქეთა მიღებისა და 

მომსახურების საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

1.2.3 
მთ.სპეციალისტი საზოგადოება-სთან, 

პრესასთან  ურთიერთობის საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

1.2.4 
მთ.სპეციალისტი  საქმის წარმოების 

საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
1.3 დამხმარე მოსამსახურე  



1.3.1 მძღოლი  

1.3.2 მდივან-რეფერენტი  

1.3.3 დამლაგებელი  

2 
ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის, და 

საინვესტიციო გარემოს  განვითარების 

სამსახური 

 

2.1 სამსახურის უფროსი  

2.1.1 
ეკონომიკის და საინვესტიციო პროექტების 

განყოფილება 

 

2.1.1.1 განყოფილების უფროსი  

2.1.1.2 
მთ. სპეციალისტი საინვესტიციო პროექტების 

მომზადების საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.1.1.3 
მთ.სპეციალისტი ეკონომიკის   საკითხებში უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.1.1.4 
მთ.სპეციალისტი სოფლის მეურნეობის და 

გარემოს დაცვის საკითხებშისაკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.1.1.5. 
მთ.სპეციალისტი ინფრასტუქტურის და 

მშენებლობის საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3 
არქიტექტურის და ურბანული დაგეგმარების 

სამსახური 

 

3.1 სამსახურის უფროსი  
 

3.1.1 
მთ, სპეციალისტი არქიტექტურის და 

ურბანული დაგეგმარების საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
4 მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური 4 

4.1 სამსახურის უფროსი  

4.2 
მთ.სპეციალისტი მიწის მართვის საკითხებში  უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

4.3 
მთ.სპეციალისტი ქონების მართვის 

საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
5 საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური  

5.1 სამსახურის უფროსი  
 

5.1.1 
ბიუჯეტის დაგეგმვის, ანალიზის და 

სახაზინო მომსახურების განყოფილება 
 

5.1.1.1 
ბიუჯეტის დაგეგმვის, ანალიზის და 

სახაზინო მომსახურების განყოფილების 

უფროსი 

 

5.1.1.2 
მთ.სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და 

ფორმირების საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

5.1.1.3 
მთ.სპეციალისტი ხაზინის მომსახურების 

საკითხებში  

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 



5.1.1.4 
მთ. სპეციალისტი ადგილობრივი 

გადასახადების, მოსაკრებლების ანალიზის 

საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

5.1.2 
ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების 

განყოფილება 
 

5.1.2.1 
ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების 

განყოფილების უფროსი 
 

5.1.2.2 
მთ. სპეციალისტი ბანკთან ურთიერთობის 

საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

5.1.2.3 
მთ. სპეციალისტი ბუღალტრული აღრიცხვა-

ანგარიშგების საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

5.1.2.4 
მთ. სპეციალისტი სასაქონლო-მატერიალურ 

ფასეულობათა ინვენტარიზაციის საკითხებში. 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

6 
მუნიციპალური შესყიდვების და 

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის 

სამსახური 

 

6.1 სამსახურის უფროსი  
 

6.1.1 
მთ.სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

6.1.2 
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის 

განყოფილება 

 

6.1.2.1 განყოფილების უფროსი  

6.1.2.1.
1 

მთ. სპეციალისტ მატერიალურ-ტექნიკური 

უზრუნველყოფის საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

7 
განთლების, კულტურის, 

განთლების,სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახლაგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

 

7.1 სამსახურის უფროსი  
 

7.2 
მთ.სპეციალისტი კულტურის და ძეგლთა 

დაცვის საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

7.3 
მთ.სპეციალისტი განათლების დარგში უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

7.4 
სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა 

განყოფილება 

 

7.4.1 განყოფილების უფროსი  

7.4.1.1 
მთ. სპეციალისტი სპორტის და 

ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

8 
შრომის, საზ–ვი ჯანმრთელობის და 

სოციალური დაცვის საკითხებში   

ლტოლვილთა და იძულებით 

 



გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის  

სამსახური 
8.1 სამსახურის უფროსი  

8.2 
მთ.სპეციალისტი საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

8.3 
მთ.სპეციალისტი შრომის სოციალურ 

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა მომსახურების საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

8.4 
მთ.სპეციალისტი სოციალურ საკითხებში უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

8.5 
მთ. სპეციალისტ ვეტერანთა მომსახურების 

საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
9 სახანძრო დაცვის სამსახური   

9.1 სამსახურის უფროსი  
 

9.2 
მთ. სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

9.3 
მთ. სპეციალისტი მატერიალური უზრუნ-

ველყოფის დარგში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
9.4 ცვლის უფროსი  

9.5 მეხანძრე  

9.6 ოპერატორი  

9.7 დამხმარე მოსამსახურეები  

9.7.1 მძღოლი  

9.7.2 დამლაგებელი  

10 
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის, 

მობილიზაციის და სამოქალაქო თავდაცვის  

სამსახური  

 

10.1 სამსახურის უფროსი  
 

10.2 
მთ.სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

10.3 
მთ.სპეციალისტი სამოქალაქო თავდაცვის 

საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
10.4 გაწვევისა და მობილიზაციის განყოფილება  

10.4.1 
გაწვევისა და მობილიზაციის განყოფილების 

უფროსი 

 

10.4.1.1 
მთ.სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
11 იურიდიული სამსახური  

11.1 სამსახურის უფროსი  
 



11.2 
მთ. სპეციალისტი ადმინისტრაციულ 

ორგანოებთან  ურთიერთობის საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

11.3 
მთავარი სპეციალისტი სამართლებრივი 

აქტების მომზადების საკითხებში  

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
12 ზედამხედველობის სამსახური  

12.1 სამსახურის უფროსი  

12.2 
მთ. სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
 
 

        ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები 
 

 გამგეობის  ტერიტორიულ ორგანოსა  და 

თანამდებობათა დასახელება 

რანგი 

1.1 ქ.  ოზურგეთი  

1.2. რწმუნებული  

1.3 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
2 დაბა ურეკი  

2.1 რწმუნებული  

2.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
3 დაბა ლაითური  

3.1 რწმუნებული  

3.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
4 დაბა  ნარუჯა  

4.1 რწმუნებული  

4.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
5 დაბა ნასაკირალი  

5.1 რწმუნებული  

5.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
6. ასკანის    თემი  

6.1 რწმუნებული  

6.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
7. ბაილეთის თემი  

7.1. რწმუნებული   

7.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 



8. ბახვის თემი  

8.1. რწმუნებული  

8.2. სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
9 ბოხვაურის თემი  

9.1. რწმუნებული  

9.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
10. გურიანთის თემი  

10.1 რწმუნებული  

10.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
11. კონჭკათის თემი  

11.1 რწმუნებული  

11.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
12 ვაკიჯვრის    თემი  

12.1 რწმუნებული  

12.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
13. სოფელი თხინვალი  

13.1. რწმუნებული  

13.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
14. მაკვანეთის  თემი  

14.1. რწმუნებული  

14.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
15. დვაბზუს  თემი  

15.1 რწმუნებული  

15.2. სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
16. ლიხაურის  თემი  

16.1. რწმუნებული  

16.2. სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
17. მერიის  თემი  

17.1. რწმუნებული  

17.2. სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
18. სოფელი მელექედური  



18.1. რწმუნებული  

18.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
19. მთისპირის თემი  

19.1. რწმუნებული  

19.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
20. ნაგომარის თემი  

20.1. რწმუნებული  

20.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
21. ნატანების  თემი  

21.1 რწმუნებული  

21.2. სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
22. სოფ. ოზურგეთი  

22.1 რწმუნებული  

22.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
23. სოფ. სილაური  

23.1 რწმუნებული  

23.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
24. შრომის  თემი  

24.1. რწმუნებული  

24.2. სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
25. შემოქმედის თემი  

25.1. რწმუნებული  

25.2. სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
26. ცხემლისხიდის თემი  

26.1. რწმუნებული  

26.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
27. ძიმითის თემი  

27.1. რწმუნებული  

27.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
28. ჭანიეთის თემი  

28.1. რწმუნებული  



28.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
29. ჯუმათის თემი  

29.1. რწმუნებული უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
29.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
 

 3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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