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მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 დადგენილება №12/4 

2010 წლის 8 ოქტომბერი 

ქ. მარნეული 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და მისი სამსახურების მოსამსახურეთა 

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

პირველი პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ,,ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლებისა 

და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების 

მოწესრიგების თაობაზე” საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 9 აგვისტოს №726 ბრძანებულების 

გათვალისწინებით:  

1. დამტკიცდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და მისი სამსახურების მოსამსახურეთა 

თანამდებობრივი სარგოები (დანართი №1). 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, სახანძრო დაცვის 

სამსახურის, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მოსამსახურეთა 

თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 

წლის 8 სექტემბრის №11/8 დადგენილება. 

3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

საკრებულოს  

თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი გ. დორეული 

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და მისი სამსახურების  მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოები და 

თანამდებობათა დასახელებები 

 

 

 

 

 

 

დანართი №1 

№  თანამდებობის დასახელება თანამდებობრივი სარგო 

გამგეობის ხელმძღვანელობა  

 

1  გამგებელი 2360 

2  გამგებლის მოადგილე 900 

3  გამგებლის თანაშემწე 450 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური  

 

1  სამსახურის უფროსი 700 

2  განყოფილების უფროსი 500 

3  მთავარი სპეციალისტი 420 

ეკონომიკური განვითარების და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური 

1  სამსახურის უფროსი 700 

2  განყოფილების უფროსი 500 

3  მთავარი სპეციალისტი 420 

4  წამყვანი სპეციალისტი 400 

ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური 

1  სამსახურის უფროსი 700 

2  განყოფილების უფროსი 500 

3  მთავარი სპეციალისტი 420 

4  წამყვანი სპეციალისტი 400 

 მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახური  

 

1  სამსახურის უფროსი 700 

2  მთავარი სპეციალისტი 420 
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3  წამყვანი სპეციალისტი 400 

საქმისწარმოების, ინფორმაციის და საგარეო ურთიერთობების სამსახური 

1  სამსახურის უფროსი 700 

2  განყოფილების უფროსი 500 

3  მთავარი სპეციალისტი  420 

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური  

 

1  სამსახურის უფროსი 700 

2  მთავარი სპეციალისტი  420 

იურიდიული სამსახური  

 

1  სამსახურის უფროსი 700 

2  მთავარი სპეციალისტი  420 

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური 

1  სამსახურის უფროსი 700 

2  მთავარი სპეციალისტი 420 

3  წამყვანი სპეციალისტი 400 

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

1  სამსახურის უფროსი 700 

2  მთავარი სპეციალისტი 420 

3  უფროსი სპეციალისტი 380 

ადმინისტრაციული ერთეულების ტერიტორიული ორგანოების ხელმძღვანელები-გამგეობის რწმუნებულები და 

სპეციალისტები 

1  რწმუნებული 400 

2  სპეციალისტი 350 

სახანძრო დაცვის სამსახური  

 

1  სამსახურის უფროსი 700 

2  მთავარი სპეციალისტი 400 

3  სპეციალისტი 340 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 

1  სამსახურის უფროსი 700 

2  მთავარი სპეციალისტი 400 

3  წამყვანი სპეციალისტი 380 

4  უფროსი სპეციალისტი 360 

5  სპეციალისტი 340 

 

 


