
          

 დანართი№2 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა  
თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები და  საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხა

N პროფესიული საჯარო მოხელეები
საშტატო 

ერთეულის 
რაოდენობა

თანამდებობრივი რანგი თანამდებობრვი 
სარგო

1 საკრებულოს აპარატის უფროსი 1
1-ლი  რანგი, პირველადი 
სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელის 
თანამდებობა

1 800

2. საკრებულოს აპარატის უფროსის 
მოადგილე 1

მე-2 რანგი, 1 სტრუქტურული 
ერთეულის უფროსის 
მოადგილე

1 500

3 საორგანიზაციო განყოფილება 6

3.1. განყოფილების უფროსი  1 მე-2 რანგი, მეორადი 
სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი

1 400

3.2. უფროსი სპეციალისტი საოქმო 
მომსახურების საკითხებში

1 მე-3 რანგის მეორე კატეგორია 1 000

3.3. უფროსი სპეციალისტი 
საორგანიზაციო მომსახურების 
საკითხებში

1
მე-3 რანგის მეორე კატეგორია 1 000

3.4. უფროსი სპეციალისტი 
დოკუმენტბრუნვისა და 
საქმისწარმოების საკითხებში

1
მე-3 რანგის მეორე კატეგორია 1 000

3.5. უმცროსი სპეციალისტი  
კომპიუტერული 
უზრუნველყოფის საკითხებში

1 მე-4 რანგის პირველი 
კატეგორია 800

3.6. უმცროსი სპეციალისტი  
კომპიუტერული 
უზრუნველყოფის საკითხებში

1 მე-4 რანგის მესამე კატეგორია
750

4 სამდივნო განყოფილება 7

4.1. განყოფილების უფროსი 1 მე-2 რანგი, მეორადი 
სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი

1 400

4.2. უფროსი სპეციალისტი 
სამართლებრივი 
უზრუნველყოფის საკითხებში

1 მე-3 რანგის მეორე კატეგორია  
1 000

4.3. უფროსი სპეციალისტი 
იურიდიულ საკითხებში

1 მე-3 რანგის მეორე კატეგორია  
1 000



4.4. უფროსი სპეციალისტი 
ადამიანური რესურსების 
მართვის საკითხებში

1 მე-3 რანგის მეორე კატეგორია  
1 000

4.5. უმცროსი სპეციალისტი 3 მე-4 რანგის პირველი 
კატეგორია

800

5 საინფორმაციო-ანალიტიკური და 
ტექნიკური უზრუნველყოფის 
განყოფილება

6

5.1 განყოფილების უფროსი 1 მე-2 რანგი, მეორადი 
სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი

1 400

5.2 უფროსი სპეციალისტი საჯარო 
ინფორმაციის დამუშავებისა და 
პროაქტიულად გამოქვეყნების 
საკითხებში

1 მე-3 რანგის მეორე კატეგორია
1 000

5.3 უფროსი სპეციალისტი 
საინფორმაციო -ანალიტიკური 
მომსახურების საკითხებში 

1 მე-3 რანგის მეორე კატეგორია
1 000

5.4 უფროსი სპეციალისტი პრესასთან 
და საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის საკითხებში

1 მე-3 რანგის მესამე კატეგორია
900

5.5 უმცროსი სპეციალისტი 
ტექნიკური უზრუნველყოფის 
საკითხებში

1 მე-4 რანგის პირველი 
კატეგორია 800

5.6 უმცროსი სპეციალისტი ვებ-
გვერდის ადმინისტრირებისა და 
ინფორმაციის მართვის 
საკითხებში

1 მე-4 რანგის მეორე  
კატეგორია

750

საშტატო ერთეულის რაოდენობა 21

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები

დასახელება რაოდენობა
საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე 1
საკრებულოს თავმჯდომარის მძღოლი 1
საკრებულოს თავმჯდომარის მდივანი 1
ს უ ლ 3


