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დადგენილება N10
2020 წლის 1 ივლისი

,,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

 საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,ბ.ვ“, „დ.ე“ ქვეპუნქტების, 61-ე მუხლის 1-ლი 
და მე-2 ნაწილის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 
მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, 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 N2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი ფორმით: 

  ,,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

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


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 6



       
 მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განყოფილება
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

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
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