


 

                

დანართი 1 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  აპარატის და ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თანამდებობის პირთა საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები 

№  თანამდებობის დასახელება  
საშტატო 

რიცხოვნება  

თანამდებობრივი 

სარგო  

საკრებულოს თანამდებობის პირები  

1.  პოლიტიკური თანამდებობის პირი - 

საკრებულოს თავმჯდომარე  

1      4961 

2.  პოლიტიკური თანამდებობის პირი - 

საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი 

მოადგილე  

1       3751 

3.  პოლიტიკური თანამდებობის პირი - 

საკრებულოს თავმჯდომარის  მოადგილე  

2       3267 

4.  პოლიტიკური თანამდებობის პირი - 

საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე  

5       2662 

5.  პოლიტიკური თანამდებობის პირი - 

საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე  

3      2420 

6.  პოლიტიკური თანამდებობის პირი - 

საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის 

მოადგილე  

10       1936 

საკრებულოს აპარატი  

7.  I რანგი - პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი - საკრებულოს 

აპარატის უფროსი  

1     2420 

იურიდიული  განყოფილება  

8.  II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

იურიდიული  განყოფილების ხელმძღვანელი  

1       1694 



9.  III რანგი - პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი - იურიდიულ საკითხებში  

1      1331 

საორგანიზაციო განყოფილება  

10.  II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

საორგანიზაციო განყოფილების ხელმძღვანელი  

1     1694 

11.  III რანგი - პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი - საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის საკითხებში  

1    1331 

12.  III რანგი - პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი - საორგანიზაციო საკითხებში  

2      1331 

13.  III რანგი - პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი - საქმისწარმოების და 

ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში  

1     1331 

14.  III რანგი - პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი - წერილებისა და 

კადრების  საკითხებში  

1     1331 

სამეურნეო განყოფილება  

15.  II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

სამეურნეო განყოფილების ხელმძღვანელი  

1      1694 

16.  III რანგი - პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი - სამეურნეო საკითხებში  

1     1331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

დანართი 2 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შრომითი ხელშეკრულებით დაკავებული პოზიციების 

ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები 

 

 

№  

შრომითი  ხელშეკრულებით 

დაკავებული  პოზიციის  დასახელება 

ხელშეკრულებ

ით 

გათვალისწინე 

ბული 

პოზიციების   

რაოდენობა 

თანამდებობრ

ივი სარგო 

1  
საკრებულოს   თავმჯდომარის მრჩეველი მასობრივი 

კომუნიკაციების საკითხებში  
1  1650  

2  
ახალციხის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  თავმჯდომარის 

თანაშემწე    
1  2200  

3  მდივან -რეფერენტი  1  1100  

4  
საკრებულოს თავმჯდომარის მრჩეველი ინფრასტრუქტურულ 

საკითხებში  
1  1650  

5  
ახალციხის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  თავმჯდომარის   პირა

დი  მძღოლი  
1  1430  
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