
                    
 
 

 

ქ. ოზურგეთი          13 აგვისტო 2014 წელი 
 
 

განკარგულება №35 

 
 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს N13 განკარგულებაში  

ცვლილების შეტანის შესახებ 

 საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე 

მუხლის პირველი ნაწილის „გ.ბ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და „საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს 63-ე მუხლის შესაბამისად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულომ  

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :    

           მუხლი 1. შევიდეს ცვლილებები „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს N13 

განკარგულებაში და ჩამოყალიბდეს თანდართული დანართის შესაბამისად (დანართი თან ერთვის).  

           მუხლი 2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში 

გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში (მის: ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ.№14).           

         მუხლი 3. ეს განკარგულება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარე:               დავით დარჩია 

 

 

 

 

 

 

 

     

3500, საქართველო, ქ. ოზურგეთი, კოსტავას ქ. №1 ტელ: (0496) 27-45-72 
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საქართველო 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 



დანართი 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

საშტატო ნუსხა 

 

თანამდებობის დასახელება 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

გამგებელი 1 

გამგებლის პირველი მოადგილე 1 

გამგებლის  მოადგილე 2 

გამგებლის თანაშემწე 1 

მდივანი-რეფერენტი 1 

ადმინისტრაციული სამსახური 15 

სამსახურის უფროსი 1 

განყოფილების უფროსი 4 

სპეციალისტი 10 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 16 

სამსახურის უფროსი 1 

განყოფილების უფროსი 4 

სპეციალისტი 11 

იურიდიული სამსახური 7 

სამსახურის უფროსი 1 

განყოფილების უფროსი 2 

სპეციალისტი 4 

შიდა აუდიტის სამსახური 3 

სამსახურის უფროსი 1 

სპეციალისტი 2 

ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახური 11 

სამსახურის უფროსი 1 

განყოფილების უფროსი 3 

სპეციალისტი 7 

კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის განვითარების სამსახური 9 

სამსახურის უფროსი 1 

განყოფილების უფროსი 3 

სპეციალისტი 5 

განათლების,  ახალგაზრდობის საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახური 9 

სამსახურის უფროსი 1 

განყოფილების უფროსი 3 

სპეციალისტი 5 

ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური 7 

სამსახურის უფროსი 1 

განყოფილების უფროსი 2 

სპეციალისტი 4 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახური 6 

სამსახურის უფროსი 1 



განყოფილების უფროსი 2 

სპეციალისტი 3 

გამგებლის წარმომადგენელი 28 

გამგებლის წარმომადგენელი 28 

დამხმარე მოსამსახურეები 3 

მძღოლი 1 

დამლაგებელი 2 

სულ 120 

 

 


