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ბრძანება
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების
კორპორაციული ქსელით უზრუნველყოფისათვის ყოველთვიური
ლიმიტების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული
კოდექსი“-ს 61-ე მუხლის მე-3
მუნიციპალიტეტის 2016 წლის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
შესაბამისად:

კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის
პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტისა და „ოზურგეთის
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის
2015 წლის 25 დეკემბრის N43 დადგენილების

ვბრძანებ:
1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების
და საჯარო მოხელეების მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულების
მიზნით
კორპორაციული ქსელით
უზრუნველყოფა
განხორციელდეს
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N43
დადგენილების დამტკიცებული ბიუჯეტის „საქონლისა და მომსახურების“
მუხლიდან, შემდეგი ყოველთვიური ლიმიტის ფარგლებში:
ა) საკრებულოს თავმჯდომარე -70 (სამოცდათი) ლარი;
ბ) საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - 40 (ორმოცი) ლარი;
გ) განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა,
ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის
თავმჯდომარე- 25
(ოცდახუთი) ლარი;
დ) აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების
საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე - 25 (ოცდახუთი ) ლარი;
ე) სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიული საკითხთა და ეთიკის
კომისიის თავმჯდომარე - 25 (ოცდახუთი) ლარი;
ვ) საფინანსო- საბიუჯეტო კომისის თავმჯდომარე 25(ოცდახუთი) ლარი;

ზ) სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის
კომისის თავმჯდომარე 25(ოცდახუთი) ლარი;
თ) ლეგალიზაციის კომისია 35 (ოცდათხუთმეტი) ლარი;
ი) ფრაქცია „ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო“-ს
თავმჯდომარე - 20 (ოცი) ლარი;
კ) ფრაქცია
„ კოალიცია ქართული ოცნება - კონსერვატორები“-ს
თავმჯდომარეს
თავმჯდომარეს - 20 (ოცი) ლარი;
ლ) ფრაქცია „კოალიცია ქართული ოცნება-ეროვნული ფორუმი“-ს
თავმჯდომარეს 20 (ოცი) ლარი;
მ) ფრაქცია „ჩვენი ოზურგეთი“-ს თავმჯდომარე 20 (ოცი) ლარი
ნ) ფრაქცია „კოალიცია ქართული ოცნება - რესპუბლიკელები“- ს თავმჯდომარე
20 (ოცი) ლარი;
ო) ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“-ს თავმჯდომარე 20 (ოცი)
პ) საკრებულოს აპარატის უფროსი 35 (ოცდათხუთმეტი) ლარი;
ჟ) საკრებულოს თავჯდომარის თანაშემწე 20( ოცი) ლარი;
რ) განყოფილების უფროსი თითოეულს 20 (ოცი) ლარი;
ს) მთავარ სპეციალისტი თითოეულს 20 (ოცი) ლარი;
ტ) უფროსი სპეციალისტი თითოეულს 20 (ოცი) ლარი;
უ) წამყვანი სპეციალისტი თითოეულს 20 (ოცი) ლარი;
ფ) სპეციალისტი თითოეულს 20 (ოცი) ლარი;
ქ) მდივან-რეფერენტი 20(ოცი) ლარი;
ღ) მძღოლი 10 (ათი ) ლარი;
2. ამ ბრძანების ძალაში შესვლის მომენტიდან ძალადაკარგულად დამოცხადდეს
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავჯდომარის 2015 წლის 24
აპრილის N24 -ე ბრძანება;
3.ბრძანება გადაეგზავნოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას
4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში,
მისამართზე ქ. ოზურგეთი ი. სიორიძის ქუჩა N 14, მისი გამოცემიდან ერთი თვის
ვადაში.
5. ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.
დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

