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ქ. ოზურგეთი         4 თებერვალი, 2015 წელი 

 

განკარგულება № 6 

 

„ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების 

შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2014  წლის 15 ოქტომბრის N67 

განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ  

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის 

თანახმად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :  

მუხლი 1. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატს დაემატოს სამი 

საშტატო ერთეული - ა) წამყვანი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური მომსახურების 

საკითხებში, ბ) სპეციალისტი - ორი ერთეული, შესაბამისი თანამდებობრივი რანგირების 

გათვალისწინებით და მათი ფუნქციონალური საქმიანობა განისაზღვროს სამდივნო 

განყოფილებაში. 

 

მუხლი 2.  ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო 

განყოფილების საშტატო ერთეული - წამყვანი სპეციალისტის საოქმო მომსახურების 

საკითხებში შეიცვალოს საოქმო მომსახურების საკითხებში მთავარ სპეციალისტად შესაბამისი 

თანამდებობრივი რანგირების გათვალისწინებით. 

 

მუხლი 3. დამტკიცდეს ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 

საშტატო ნუსხა განკარგულების შესაბამისი დანართის რედაქციით.   

 

მუხლი 4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში 

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

           

მუხლი 5. განკარგულება ამოქმედდეს 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 
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 დანართი 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო 

ნ უ ს ხ ა  

 

 
 

 

 

 

N თანამდებობების დასახელება 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

თანამდებობრივი რანგი 

1 საკრებულოს აპარატის უფროსი  1 წამყვანი საჯარო თანამდებობა 

2 საორგანიზაციო განყოფილება 6  

2.1. განყოფილების უფროსი   1 უფროსი საჯარო თანამდებობა 

2.2. მთავარი სპეციალისტი საოქმო მომსახურების 

საკითხებში 

1 უფროსი საჯარო თანამდებობა 

2.3. მთავარი სპეციალისტი საორგანიზაციო 

მომსახურების საკითხებში 

1 უფროსი საჯარო თანამდებობა 

2.4. მთავარი სპეციალისტი საჯარო ინფორმაციის 

მენეჯმენტის და საქმისწარმოების საკითხებში 

1 უფროსი საჯარო თანამდებობა 

2.5. უფროსი სპეციალისტი პრესასთან და 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

საკითხებში 

1 უმცროსი საჯარო თანამდებობა 

2.6. სპეციალისტი ვებ-გვერდის 

ადმინისტრირებისა და ინფორმაციის 

მართვის საკითხებში 

1 უმცროსი საჯარო თანამდებობა 

3 სამდივნო 9  

3.1. განყოფილების უფროსი  1 უფროსი საჯარო თანამდებობა 

3.2. მთავარი სპეციალისტი სამართლებრივი 

უზრუნველყოფის საკითხებში 

1 უფროსი საჯარო თანამდებობა 

3.3. წამყვანი სპეციალისტი ადამიანური 

რესურსების მართვის საკითხებში 

1 უმცროსი საჯარო თანამდებობა 

3.4. წამყვანი სპეციალისტი მატერიალურ-

ტექნიკური მომსახურების საკითხებში 

1 უმცროსი საჯარო თანამდებობა 

3.5. სპეციალისტი კომპიუტერული 

უზრუნველყოფის საკითხებში 

2 უმცროსი საჯარო თანამდებობა 

3.6. სპეციალისტი  3 უმცროსი საჯარო თანამდებობა 

4 საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე  1 უფროსი საჯარო თანამდებობა 

5 დამხმარე მოსამსახურე  1  

5.1 მძღოლი 1  

 ს უ ლ 18  


