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ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №8 

2012 წლის 9 თებერვალი 

ქ.ახალციხე 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეების 

თანამდებობრივი სარგოების განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტის, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის 

მე-3 პუნქტის „პ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და „ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლებისა და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების 

მოწესრიგების თაობაზე“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 29 აგვისტოს №726 ბრძანებულების 

№4 დანართის შესაბამისად, საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1  

დამტკიცდეს, ახალციხის მუნიციპალიტეტის: 

1. საკრებულოს თანამდებობის პირების თანამდებობრივი სარგოების განაკვეთები №1 დანართის 

შესაბამისად. 

2. საკრებულოს აპარატის მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების განაკვეთები №2 დანართის 

შესაბამისად. 

3. გამგეობის თანამდებობის პირებისა და გამგეობის საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობრივი 

სარგოების განაკვეთები №3 დანართის შესაბამისად. 

მუხლი 2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის 

პირებისა და საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობრივი სარგოების განაკვეთების განსაზღვრის 

შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 20 ივლისის №22 დადგენილება (სსმ V, 

№3, 30.07.10წ., მუხ.№30). 

მუხლი 2.  

1. დადგენილება, გარდა ამ დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №3-ის მე-9 პუნქტისა, ძალაში 

შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

2. ამ დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №3-ის მე-9 პუნქტი ძალაში შევიდეს 2012 წლის 1 

თებერვლიდან.  

საკრებულოს თავმჯდომარე      მ. გიქოშვილი 

 დანართი №1 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების 

თანამდებობრივი სარგოები 

№ თანამდებობა თანამდებობრივი 

სარგო (ლარებში) 

1. საკრებულოს თავმჯდომარე 2360 

2. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე 1100 

 კომისიების თავმჯდომარეები  

3. სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე 650 

4. საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე 650 

5. სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის 650 
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თავმჯდომარე 

6. ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 

თავმჯდომარე 

650 

7. სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე  650 

 ფრაქციის თავმჯდომარე  

8. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ფრაქციის თავმჯდომარე 650 

 დანართი №2 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მოხელეთა თანამდებობრივი 

სარგოები 

№ თანამდებობა თანამდებობრივი 

სარგო (ლარებში) 

 აპარატი  

1.  წამყვანი საჯრო თანამდებობის პირი -  

საკრებულოს აპარატის უფროსი  

700 

2. უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი - მთავარი სპეციალისტი 420 

3. უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი - წამყვანი სპეციალისტი 400 

4. უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი - უფროსი სპეციალისტი 390 

 დანართი №3 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირებისა და გამგეობის საჯარო 

მოსამსახურეების თანამდებობრივი სარგოების განაკვეთები 

 
1. მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

ა. მუნიციპალიტეტის გამგებელი                                                   2360 

ბ. გამგებლის მოადგილე                                     900 

2. გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური 

ა. სამსახურის უფროსი                                                                                  700 

ბ. უფროსი საჯარო თანამდებობის პირი - გამგებლის თანაშემწე                 450 

გ. უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი - მთავარი სპეციალისტი   420 

დ. უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი - წამყვანი სპეციალისტი   400 

ე. უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი - უფროსი სპეციალისტი   390 

ვ. უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი - სპეციალისტი    380 

3. ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური 

ა. სამსახურის უფროსი                                                                                                   700 

ბ. უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი - მთავარი სპეციალისტი    420 

გ. უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი - წამყვანი სპეციალისტი    400 

დ. უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი - უფროსი სპეციალისტი   390 

4. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 

ა. სამსახურის უფროსი                                                                                                   700 

ბ. უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი - მთავარი სპეციალისტი   420 

გ. უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი - წამყვანი სპეციალისტი   400 

5. კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა  

და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

ა. სამსახურის უფროსი                                       700 

ბ. უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი - წამყვანი სპეციალისტი   400 

გ. უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი - უფროსი სპეციალისტი   390 

6. სახანძრო დაცვის სამსახური 

ა. სამსახურის უფროსი                        700 

ბ. უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი - მთავარი სპეციალისტი   420 

გ. უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი - წამყვანი სპეციალისტი   400 
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დ. უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი - სპეციალისტი   380 

7. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 

ა. სამსახურის უფროსი                       700 

ბ. უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი - მთავარი სპეციალისტი  420 

გ. უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი - წამყვანი სპეციალისტი  400 

დ. უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი - უფროსი სპეციალისტი  390 

ე. უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი - სპეციალისტი   380 

8. სოფლის მეურნეობის სამსახური 

ა. სამსახურის უფროსი                                                                                                 700 

ბ. უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი - მთავარი სპეციალისტი  420 

9. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოები 

ა. ქ.ახალციხის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი                                700 

რწმუნებული ქალაქ ახალციხეში 

ბ. ქ. ვალის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი                                 700 

რწმუნებული ქალაქ ვალეში 

გ. აწყურის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი-                               700 

 რწმუნებული სოფლებში: აწყური, ტყემლანა, თისელი  

დ. აგარის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი                                              700 

 რწმუნებული სოფლებში: აგარა, საყუნეთი, ზიკილია, წინუბანი, გურკელი 

ე. ფერსის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი                                               700 

რწმუნებული სოფლებში: ფერსა გიორგიწმინდა მუგარეთი 

ვ. კლდის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი                                                700 

რწმუნებული სოფლებში: კლდე, წნისი 

ზ. წყრუთის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი                             700 

რწმუნებული სოფლებში: წყრუთი, წირა, მიქელწმინდა 

თ. სხვილისის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი                            700 

რწმუნებული სოფლებში: სხვილისი, ზემო სხვილისი, ივლიტა 

ი. წყალთბილის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი                              700 

რწმუნებული სოფლებში: წყალთბილა, ნაოხრები, აბათხევი, წინუბანი, ჯულღა 

კ. პამაჯის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი                              700 

რწმუნებული სოფლებში: დიდი პამაჯი, პატარა პამაჯი, ორალი, ყულალისი 

ლ. მინაძის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი                              700 

რწმუნებული სოფლებში: მინაძე, ჭაჭარაქი, ღრელი  

მ. ურავლის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი                              700 

რწმუნებული სოფლებში: ურაველი, მუსხი, წყორძა, ხეოთი 

ნ.სვირის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი                                             600 

რწმუნებული სოფლებში: სვირი ბოგა ტატანისი  

ო.ელიაწმინდის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი                             600 

რწმუნებული სოფლებში: ელიაწმინდა, ჭვინთა, ანი 

პ.საძელის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი                            600 

რწმუნებული სოფლებში: საძელი, ხაკი 

ჟ.ანდრიაწმინდის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი                             600 

რწმუნებული სოფლებში: ანდრიაწმინდა ანდა 

რ. უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი - სპეციალისტი             380 

 

 


