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ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №10 

2012 წლის 17 თებერვალი 

ყვარლის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 

საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ 
 ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის ,,ი“ ქვეპუნქტის, ,,ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლებისა 

და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა შრომის 

ანაზღაურების მოწესრიგების თაობაზე“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 29 აგვისტოს 

№726 ბრძანებულების №4 დანართის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ყვარლის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ა დ გ ე ნ ს : 

მუხლი 1. დამტკიცდეს ყვარლის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოები დანართი 

№1 და დანართი №2-ის შესაბამისად. 

მუხლი 2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ყვარლის მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენლობითი, აღმასრულებელი და ტერიტორიული ორგანოების საჯარო 

მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 1 ოქტომბრის №18 დადგენილება. 

მუხლი 3. დადგენილება ძალაშია 1 თებერვლიდან.  

საკრებულოს თავმჯდომარე 

მოვალეობის შემსრულებელი                 ზ. ლომიძე 

დანართი №1  

ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

№ თანამდებობის დასახელება 
თანამდებობრივი სარგო 

ერთ ერთეულზე 
შენიშვნა 

 საკრებულოს თავმჯდომარე 2300  

 საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე 1100  

 აპარატის უფროსი 700  

 საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე 650  

 საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე 650  

 
მთავარი სპეციალისტი (უმცროსი საჯარო 

თანამდებობის პირი) 
420  

 სპეციალისტი  300  

 
დანართი №2 
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ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

№ თანამდებობის დასახელება 

თანამდებობრივი 

სარგო ერთ 

ერთეულზე 

შენიშვნა 

1. გამგებელი 2300  

2. გამგებლის მოადგილე 900  

3. გამგეობის სამსახურის უფროსი 700  

4. განყოფილების უფროსი 500  

5.  გამგებლის თანაშემწე (უფროსი საჯარო თანამდებობის პირი) 450  

6. 
თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი –

თვითმმართველი ერთეულის რწმუნებული 
700  

7. სპეციალისტი (უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი) 200  

8. მთ. სპეციალისტი (უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი) 420  

9. წამყ. სპეციალისტი (უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი) 400  

10. სპეციალისტი  300  

11. სპეციალისტი  250  

12. სპეციალისტი 135  

 13. სპეციალისტი 150  

            სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური 

1. სამსახურის უფროსი 700  

2. მთავარი სპეციალისტი (უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი) 350  

3. სპეციალისტი (უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი) 320  

4. რაზმის უფროსი (უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი) 340  

5. მეხანძრე (უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი) 300  

6. მაშველი (უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი) 250  

            სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 

1. სამსახურის უფროსი 700  

2. მთავარი სპეციალისტი (უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი) 350  

3. მთავარი სპეციალისტი (უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი) 300  


