
 
s a q a r T v e l o  

ozurgeTis municipalitetis sakrebulo 

 
(q. ozurgeTi kostavas q. #1 tel. 27-45-25) 

q. ozurgeTi                                              30 ianvari 2013 weli 
 

gankarguleba #7 
 

 `ozurgeTis municipalitetis gamgeobis  debulebis   damtkicebis 
Sesaxeb~ ozurgeTis municipalitetis sakrebulos 2010 wlis 4 agvistos  #10 
dadgenilebaSi cvlilebis  Setanis  Sesaxeb~, ozurgeTis municipalitetis 
sakrebulos  dadgenilebis misaRebad sajaro administraciuli warmoebis 

dawyebis Taobaze 
 

,,adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb” saqarTvelos organuli 
kanonis 43_e muxlis me_3 punqtis ,,b” qvepunqtis da ,,saqarTvelos zogadi 
administraciuli kodeqsi”_s 103-e muxlis, 106_e muxlis pirveli da meore 
nawilebis Tanaxmad: 

 1. daiwyos sajaro administraciuli warmoeba `ozurgeTis 
municipalitetis gamgeobis  debulebis   damtkicebis Sesaxeb~ ozurgeTis 
municipalitetis sakrebulos 2010 wlis 4 agvistos  #10 dadgenilebaSi 
cvlilebis  Setanis  Sesaxeb~, ozurgeTis municipalitetis sakrebulos  
dadgenilebis misaRebad. 

 2. `ozurgeTis municipalitetis gamgeobis  debulebis   damtkicebis 
Sesaxeb~ ozurgeTis municipalitetis sakrebulos 2010 wlis 4 agvistos  #10 
dadgenilebaSi cvlilebis  Setanis  Sesaxeb~, ozurgeTis municipalitetis 
sakrebulos  dadgenilebis proeqti da cnoba sajaro administraciuli 
warmoebis dawyebis Sesaxeb (Tan erTvis) gamoqveyndes ,,saqarTvelos zogadi 
administraciuli kodeqsi”_s 55-57-e muxlebiT gaTvaliswinebuli wesis 
Sesabamisad. 

3. gankarguleba dainteresebuli piris mier SeiZleba gasaCivrdes 
ozurgeTis raionul sasamarTloSi (mis: q. ozurgeTi, i.sioriZis q.14) misi 
oficialuri gacnobidan erTi Tvis vadaSi. 

4.  gankarguleba ZalaSia gamoqveynebisTanave. 
 
  
 

sakrebulos Tavmjdomare:                      aleko mameSvili                             
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cnoba 
 

`ozurgeTis municipalitetis gamgeobis  debulebis   damtkicebis 
Sesaxeb~ ozurgeTis municipalitetis sakrebulos 2010 wlis 4 agvistos  #10 
dadgenilebaSi cvlilebis  Setanis  Sesaxeb~, ozurgeTis municipalitetis 
sakrebulos  dadgenilebis misaRebad sajaro administraciuli warmoebis 

dawyebis Taobaze 
  

 
 
 ozurgeTis municipalitetis sakrebulos aparati aRniSnavs, rom 

sakrebuloSi dawyebulia sajaro administraciuli warmoeba `ozurgeTis 
municipalitetis gamgeobis  debulebis   damtkicebis Sesaxeb~ ozurgeTis 
municipalitetis sakrebulos 2010 wlis 4 agvistos  #10 dadgenilebaSi 
cvlilebis  Setanis  Sesaxeb~, ozurgeTis municipalitetis sakrebulos  
dadgenilebis misaRebad 

dadgenilebis miRebis vadaa 2013 wlis 20 Tebervali. 
 dainteresebul fizikur da iuridiul pirebs `ozurgeTis 

municipalitetis gamgeobis  debulebis   damtkicebis Sesaxeb~ ozurgeTis 
municipalitetis sakrebulos 2010 wlis 4 agvistos  #10 dadgenilebaSi 
cvlilebis  Setanis  Sesaxeb~, ozurgeTis municipalitetis sakrebulos  
dadgenilebis proeqtTan dakavSirebiT sakuTari mosazrebebi SeuZliaT 
warmoadginon 2013 wlis 19 Tebervlamde, ozurgeTis municipalitetis 
sakrebulos aparatSi misamarTze: q. ozurgeTi, m. kostavas q. #1. ozurgeTis 
municipalitetis sakrebulo, administraciuli Senobis me_2 sarTuli. 
(pasuxismgebeli piri paata burWulaZe, sakrebulos aparatis ufrosi. tel: 
27_55_20.) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

პროექტი 
საქართველო 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  

 
დადგენილება 

ქ. ოზურგეთი ------ იანვარი 

2013 წელი 

 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  დებულების   დამტკიცების შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 4 აგვისტოს  №10 დადგენილებაში 

ცვლილების  შეტანის  შესახებ  
 

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

საკრებულომ: 

 

                                                  დ ა ა დ გ ი ნ ა 
 

  მუხლი 1. შევიდეს ცვლილება „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 4 აგვისტოს  

№10 დადგენილებაში (ს.ს.მ. ნაწილი V–ე, 18.08.2010 წ.) და დადგენილებით დამტკიცებული 

დებულების: 

  1. მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ბ) საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შემადგენლობა:  

ბ.ა.) სამსახურის უფროსი;  

ბ.ბ.) ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილება;  

ბ.გ)  სახაზინო მომსახურების განყოფილება;  

ბ.დ.) ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილება;  

ბ.ე.) განყოფილების უფროსი;  

ბ.ვ.) უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირები;“ 

 2. დადგენილებას თანდართული ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

სტრუქტურის მე-5 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

5 საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური   

5.1 სამსახურის უფროსი 1  
 

5.1.1 
ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ანალიზის 

განყოფილება 

 
 

5.1.1.1 
ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ანალიზის  

განყოფილების უფროსი 

1 
 

5.1.1.2 
მთ.სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და 

ფორმირების საკითხებში 

1 უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 
5.1.2  სახაზინო მომსახურების განყოფილება   

5.1.2.1 
სახაზინო მომსახურების განყოფილების 

უფროსი 

1  

5.1.2.2 მთ.სპეციალისტი ხაზინის მომსახურების 1 უმცროსი საჯარო 



საკითხებში თანამდებობა 

5.1.3 
ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების 

განყოფილება 

 
 

5.1.3.1 
ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების 

განყოფილების უფროსი 

1 
 

5.1.3.2 
მთ. სპეციალისტი ბანკთან ურთიერთობის 

საკითხებში 

1 უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

5.1.3.4 

მთ. სპეციალისტ ადგილობრივი 

გადასახადების, მოსაკრებლების ანალიზის 

საკითხებში 

1 უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

5.1.3.3 
მთ. სპეციალისტი ბუღალტრული აღრიცხვა-

ანგარიშგების საკითხებში 

1 უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

5.1.3.4 

მთ. სპეციალისტი სასაქონლო-მატერიალურ 

ფასეულობათა ინვენტარიზაციის 

საკითხებში. 

1 უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

 

  მუხლი 2.   ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 
 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე :                                                        ალეკო მამეშვილი 
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