
                   
 
 

 

ქ. ოზურგეთი         19  დეკემბერი  2014 წელი 

 

 

  

 

განკარგულება N 97 

 

 

“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდების პირთა და საკრებულოს აპარატის 

მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზრვრის შესახებ“. - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

 

 საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61_e 

muxlis მე-2 ნაწილის და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს 103-ე მუხლის, 

1061 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების თანახმად: 

 1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თანამდების პირთა და საკრებულოს აპარატის მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს 

ოდენობის განსაზრვრის შესახებ“.   

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად. 

2. განკარგულება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის 

რაიონულ სასამართლოში (მის: ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14) მისი ოფიციალური 

გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში. 

3. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარე:                  დავით დარჩია 

 

 

3500, საქართველო, ქ. ოზურგეთი, კოსტავას ქ. №1 ტელ: (0496) 27-45-72 
#1 Kostava str. Ozurgeti, 3500, Georgia. Tel: (0496) 27-45-72,  info@ozurgeti.org.ge 

 

საქართველო 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 



 

 

 

 ცნობა 
 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდების პირთა და საკრებულოს აპარატის 

მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზრვრის შესახებ“. - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი აღნიშნავს, რომ საკრებულოში 

დაწყებულია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თანამდების პირთა და საკრებულოს აპარატის მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს 

ოდენობის განსაზრვრის შესახებ“,  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად. 

დადგენილების მიღების ვადაა 2014 წლის  8 იანვრამდე.  

დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თანამდების პირთა და საკრებულოს აპარატის მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს 

ოდენობის განსაზრვრის შესახებ“.  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები შეუძლიათ წარმოადგინონ  2014 წლის  8 

იანვრამდე  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში, მისამართზე: ქ. ოზურგეთი, 

მ. კოსტავას ქ. N1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, ადმინისტრაციული შენობის მე-2 

სართული. (პასუხისმგებელი პირი ნანა თავდუმაძე, ტელ.: 599 98 39 00. ozurgeti.org.ge). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

პროექტი 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის მოხელეთა  

თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ 

 

 
 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის 1-ლი 
ნაწილის  „დ.ე“ ქვეპუნქტის,   61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის,  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-
20 მუხლისა საქართველოს პრეზიდენტის „ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლებისა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების მოწესრიგების თაობაზე“ 2005 
წლის 29 აგვისტოს №726 ბრძანებულებისა და „საჯარო სამსახურის თანამდებობათა რეესტრის  დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 სექტემბრის №576 დადგენილების შესაბამისად ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: 

 

 მუხლი1. განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის 

პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები (დანართი№1).  

 მუხლი2. განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 

მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები (დანართი№2).  

მუხლი3. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და საკრებულოს აპარატის საჯარო 

მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5  ნოემბრის №41 დადგენილება. 

მუხლი 4. დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან. 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:   დავით დარჩია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი№1  
 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა  

თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები 

 

 

 

თანამდებობის დასახელება თანამდებობრივი სარგო 

საკრებულოს თავჯდომარე  2650 

საკრებულოს თავჯდომარის მოადგილე  2250 

კომისიის თავმჯდომარე                                           1680 

ფრაქციის თავმჯდომარე 1680 

 

 

დანართი№2  
 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მოხელეთა  

თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები 

 

თანამდებობის დასახელება თანამდებობრივი რანგი თანამდებობრივი სარგო 
აპარატის უფროსი წამყვანი საჯარო თანამდებობა 1500 

განყოფილების უფროსი უფროსი საჯარო თანამდებობა 1050 

საკრებულოს თავმჯომარის 

თანაშემწე 
უფროსი საჯარო თანამდებობა 1000 

მთავარი სპეციალისტი უფროსი საჯარო თანამდებობა 850 

წამყვანი სპეციალისტი უმცროსი საჯარო თანამდებობა 750 

უფროსი სპეციალისტი უმცროსი საჯარო თანამდებობა 700 

სპეციალისტი უმცროსი საჯარო თანამდებობა 650 

 

 

 

 

 

  

 



 

 


