
 
 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №12  

2012 წლის 10 თებერვალი 

ქ. მცხეთა 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი 

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

პირველი პუნქტის ,,ი’’ ქვეპუნქტისა , 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ 

საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 25-ე მუხლისა და „ავტონომიური 

რესპუბლიკების ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო 

მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების მოწესრიგების თაობაზე“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 

წლის 29 აგვისტოს №726 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’’ საქართველოს 

პრეზიდენტის 2012 წლის 30 იანვრის №70 ბრძანებულების (დანართი №4) შესაბამისად,  

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ა დ გ ე ნ ს: 

1. დამტკიცდეს მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა 

თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთები დანართის შესაბამისად. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო 

მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2010 წლის 13 აგვისტოს №29 დადგენილება.  

3. დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 თებერვლიდან. 

 საკრებულოს თავმჯდომარე                             ა. კალანდაძე 

 

2012 წლის 10 თებერვლის №12 
დადგენილების დანართი 
 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა 
თანამდებობრივი სარგოები 

№ თანამდებობათა დასახელება 
თანამდებობრივი სარგო 

(ლარი) 

1. გამგებელი 2360 

2. გამგებელის მოადგილე 900 

3. სამსახურის უფროსი 700 

4. განყოფილების უფროსი 500 

5. გამგებელის თანაშემწე 450 

6. მთავარი სპეციალისტი (უმცროსი საჯარო 

თანამდებობის პირი) 

420 

7. წამყვანი სპეციალისტი (უმცროსი საჯარო 

თანამდებობის პირი) 

400 

8. უფროსი სპეციალისტი (უმცროსი საჯარო 

თანამდებობის პირი) 

360 

9. სპეციალისტი (უმცროსი საჯარო თანამდებობის 

პირი) 

350 

10. ქ. მცხეთის ტერიტორიული ორგანოს 

რწმუნებული 

700 

11. წილკნის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული 700 



 
 

   12. აღდგომლიანთკარის ტერიტორიული ორგანოს 

რწმუნებული 

700 

13. ზაქაროს ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული 700 

14. გალავნის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული 700 

15. ბიწმენდის ტერიტორიული ორგანოს 

რწმუნებული 

600 

16. ნავდარაანთკარის ტერიტორიული ორგანოს 

რწმუნებული 

600 

17. მსხალდიდის ტერიტორიული ორგანოს 

რწმუნებული 

700 

18. ლისის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული 600 

19. ქსანის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული 700 

20. ძეგვის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული 700 

21. ნიჩბისის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული 700 

22. ვაზიანის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული 600 

23. მისაქციელის ტერიტორიული ორგანოს 

რწმუნებული 

700 

24. მუხრანის ტერიტორიული ორგანოს 

რწმუნებული 

700 

25. საგურამოს ტერიტორიული ორგანოს 

რწმუნებული 

700 

26. ძალისის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული 700 

27. ციხისძირის ტერიტორიული ორგანოს 

რწმუნებული 

700 

28. ნატახტრის ტერიტორიული ორგანოს 

რწმუნებული 

700 

29. წეროვნის ტერიტორიული ორგანოს 

რწმუნებული 

700 

30. ჩარდახის ტერიტორიული ორგანოს 

რწმუნებული 

700 

31. ქსოვრისის ტერიტორიული ორგანოს 

რწმუნებული 

700 

32. ცხვარიჭამიის ტერიტორიული ორგანოს 

რწმუნებული 

600 

33. ძველი ქანდის ტერიტორიული ორგანოს 

რწმუნებული 

700 

 

 


