
                                                 პროექტი 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება № ---- 

2021წ.---------  დეკემბერი 

ქ. ოზურგეთი 

 

,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის 

პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და 

საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №6 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის  თაობაზე 

 
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის 

შესაბამისად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 ა დ გ ე ნ ს : 

 
          მუხლი 1. შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი 

სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების 

შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N6 დადგენილებაში 

(www.matsne.gov.ge, 22/01/2018, 190040000.35.113.016326) და დადგენილების თანდართული დანართი N1 

და დანართი N2 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:  

  ,,დანართი №1  

     ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა  

თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები 
 

 

თანამდებობის დასახელება თანამდებობრივი რანგი თანამდებობრივი სარგო 

საკრებულოს თავმჯდომარე პოლიტიკური თანამდებობა 4 510 

საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი 

მოადგილე 
პოლიტიკური თანამდებობა 3 410 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე პოლიტიკური თანამდებობა 2 970 

კომისიის თავმჯდომარე პოლიტიკური თანამდებობა 2 420 

ფრაქციის თავმჯდომარე პოლიტიკური თანამდებობა 2 200 

ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე პოლიტიკური თანამდებობა 1 760 

 

 

  ,,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 

 

1 980 

2. საკრებულოს აპარატის უფროსის  მე-2 რანგი, 1 სტრუქტურული  

http://www.matsne.gov.ge/


მოადგილე  1 ერთეულის უფროსის 

მოადგილე 

1 650 

3 საორგანიზაციო განყოფილება  6   

3.1. განყოფილების უფროსი   1 მე-2 რანგი, მეორადი 

სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

1 540 

3.2. უფროსი სპეციალისტი საოქმო 

მომსახურების საკითხებში 

1 მე-3 რანგის მეორე კატეგორია  1 100 

3.3. უფროსი სპეციალისტი 

საორგანიზაციო მომსახურების 

საკითხებში 

1  

მე-3 რანგის მეორე კატეგორია  

 

1 100 

3.4. უფროსი სპეციალისტი 

დოკუმენტბრუნვისა და 

საქმისწარმოების საკითხებში 

1  

მე-3 რანგის მეორე კატეგორია 

 

1 100 

3.5. უმცროსი სპეციალისტი  

კომპიუტერული 

უზრუნველყოფის საკითხებში 

1 

 

მე-4 რანგის პირველი 

კატეგორია 

 

880 

3.6. უმცროსი სპეციალისტი  

კომპიუტერული 

უზრუნველყოფის საკითხებში 

1 მე-4 რანგის მესამე კატეგორია  

825 

4 სამდივნო განყოფილება 7   

4.1. განყოფილების უფროსი  1 მე-2 რანგი, მეორადი 

სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

 

1 540 

4.2. უფროსი სპეციალისტი 

სამართლებრივი 

უზრუნველყოფის საკითხებში 

1 მე-3 რანგის მეორე კატეგორია    

1 100 

4.3. უფროსი სპეციალისტი 

იურიდიულ საკითხებში 

1 მე-3 რანგის მეორე კატეგორია    

1 100 

4.4. უფროსი სპეციალისტი 

ადამიანური რესურსების 

მართვის საკითხებში 

1 მე-3 რანგის მეორე კატეგორია    

1 100 

4.5. უმცროსი სპეციალისტი 3 მე-4 რანგის პირველი 

კატეგორია 

880 

5 საინფორმაციო-ანალიტიკური და 

ტექნიკური უზრუნველყოფის 

განყოფილება 

 

6 

  

5.1 განყოფილების უფროსი 1 მე-2 რანგი, მეორადი 

სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

 

1 540 

5.2 უფროსი სპეციალისტი საჯარო 

ინფორმაციის დამუშავებისა და 

პროაქტიულად გამოქვეყნების 

საკითხებში 

1 მე-3 რანგის მეორე კატეგორია  

1 100 

5.3 უფროსი სპეციალისტი 

საინფორმაციო -ანალიტიკური 

მომსახურების საკითხებში  

1 მე-3 რანგის მეორე კატეგორია  

1 100 

5.4 უფროსი სპეციალისტი პრესასთან 

და საზოგადოებასთან 

1 მე-3 რანგის მესამე კატეგორია  

990 



 
 

   მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 

2022 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                           დავით დარჩია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ურთიერთობის საკითხებში 

5.5 უმცროსი სპეციალისტი 

ტექნიკური უზრუნველყოფის 

საკითხებში 

1 მე-4 რანგის პირველი 

კატეგორია 

 

880 

5.6 უმცროსი სპეციალისტი ვებ-

გვერდის ადმინისტრირებისა და 

ინფორმაციის მართვის 

საკითხებში 

1 მე-4 რანგის მეორე  

კატეგორია 

 

 

825 

საშტატო ერთეულის რაოდენობა  21  

 

6. შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები 

 
დასახელება რაოდენობა 

6.1 საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე 1 

6.2 საკრებულოს თავმჯდომარის მძღოლი 1 

6.3 საკრებულოს თავმჯდომარის მდივანი 1 

6.4 ექსპერტ-სპეციალისტი  1 

ს უ ლ 4 



 

 

განმარტებითი ბარათი 

 

,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის 

პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და 

საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“  - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №6 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის  თაობაზე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს დადგენილების პროექტზე 
 

1. პროექტის წარმდგენი: 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე. 

2. პროექტის ავტორი და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე დანიშნული 

მომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 

პირველი მოადგილე. 

3.  პროექტის  მიღების  (გამოცემის)  მიზეზი  და  მისი  ძირითადი  დამახასიათებელი ნიშნები: 

ა) პროექტის მიღების მიზეზი: 

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 

პირველი ნაწილის ,,დ.დ“ და „დ.ე“ ქვეპუნქტების, „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2, მე-3 პუნქტების, მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის, მე-19 

მუხლის შესაბამისად და „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, 2022 წელს საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა 

შრომის ანაზღაურების განსაზღვრის მიზნით საბაზო თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრა 1100 ლარის 

ოდენობით. ამდენად მიზანშეწონილია 2022 წლის 1 იანვრიდან დაკორექტირდეს ,,ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო 

მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები დადგენილი საბაზო თანამდებობრივი სარგოს 

შესაბამისი კოეფიციენტების შესაბამისად. 

 

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის  მე-4 პუნქტის 

შესაბამისად, ნორმატიულ აქტში ცვლილების (ცვლილების (ცვლილებების) ან/და დამატების 

(დამატებების) ) შეტანა ხდება მხოლოდ იმავე სახის ნორმატიული აქტით. ამდენად, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებაში ცვლილება შეტანილ უნდა იქნეს საკრებულოს 

დადგენილებით. 

  

ბ) პროექტის ძირითადი დამახასიათებელი ნიშნები: 

ბ.ა)  

4. იმ შედეგების საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება, რომლებსაც გამოიწვევს 

წარმოდგენილი პროექტის მიღება (გამოცემა): 

ა) პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდას. 

ბ) პროექტის მიღება გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას. 

 

5. ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ნორმატიული აქტის ზეგავლენის შეფასება. 

- ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ნორმატიული აქტის მიღება ზეგავლენას არ მოახდენს. 

 

6. პროექტის მიღების სავარაუდო თარიღია 2021 წლის - იანვარი. 

 


