


დანართი 1 

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხა და 

თანამდებობრივი სარგოს ოდენობები 

N საშტატო ერთეულის დასახელება  სარგო 

1 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერი 5445 

2 მერის პირველი მოადგილე 4235 

3 მერის მოადგილე 3872 

4 მერის მოადგილე 3872 

ადმინისტრაციული და იურიდიული  სამსახური 

5 I რანგის,  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი 2420 

საქმის წარმოების განყოფილება 

6 II რანგის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1694 

7 
III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  საქმის წარმოების 

საკითხებში; 
1331 

8 III რანგის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  საქმის წარმოების საკითხებში; 1210 

9 
III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  საქმის წარმოების 

საკითხებში; 
1331 

10 III რანგის, მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმის წარმოების საკითხებში; 1210 

11 
III რანგის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საარქივო დოკუმენტაციის 

დამუშავების  საკითხებში; 
1210 

 ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება 

12 II რანგის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1694 

13 
III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის  ადამიანური რესურსების 

მართვის საკითხებში; 
1331 

14 
IV რანგის, პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების 

მართვის საკითხებში; 
847 

ლოჯისტიკის  განყოფილება 

15 II რანგის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1694 

16 III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ლოჯისტიკის საკითხებში; 1331 

17 III რანგის,  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  სამეურნეო საკითხებში; 1331 

18 III რანგის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  სამეურნეო საკითხებში; 1210 

19 III რანგის,  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში; 1210 

20 IV რანგის, პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ლოჯისტიკის საკითხებში; 847 

საზოგადოებასა და მედიასთან ურთიერთობის განყოფილება 

21 II რანგის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1694 



22 
III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის საკითხებში; 
1331 

23 
III რანგის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპციალისტი საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის საკითხებში; 
1210 

იურიდიული განყოფილება 

24 II რანგის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1694 

25 III რანგის,  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში 1331 

26 III რანგის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში 1210 

27 III რანგის, პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში 1331 

სტატისტიკისა და ანალიტიკის  განყოფილება 

28 II რანგის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1694 

29 
III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სტატისტიკისა და 

ანალიტიკის საკითხებში 
1331 

30 
III რანგის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სტატისტიკისა და ანალიტიკის 

საკითხებში  
1210 

31 
IV რანგის, პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  სტატისტიკისა და 

ანალიტიკის საკითხებში; 
847 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 

32 I რანგის,  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი 2420 

საბიუჯეტო განყოფილება 

33 II რანგის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1694 

34 III რანგის,  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხაზინის საკითხებში 1331 

35 III რანგის,  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხაზინის საკითხებში 1331 

36 III რანგის,  მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხაზინის საკითხებში 1210 

37 III რანგის, მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ბიუჯეტის საკითხებში 1210 

საფინანსო  განყოფილება 

38 II რანგის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1694 

39 
III რანგის,  პირველი კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ბუღალტრული აღრიცხვის 

საკითხებში 
1331 

40 
III რანგის,  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბუღალტრული აღრიცხვის 

საკითხებში 
1210 

ეკონომიკური  სამსახური 

41 I რანგის,  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი 2420 

მუნიციპალური ქონების მართვის განყოფილება  

42 II რანგის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1694 

43 
III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი   მუნიციპალური ქონების 

მართვის საკითხებში; 
1331 



44 
III რანგის, მეორე  კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი   მუნიციპალური ქონების 

მართვის საკითხებში;; 
1210 

45 
III რანგის, მესამე  კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი   მუნიციპალური ქონების 

მართვის საკითხებში; 
1089 

46 
III რანგის, მესამე  კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი   მუნიციპალური ქონების 

მართვის საკითხებში; 
1089 

47 
IV რანგის, პირველი კატეგორიის უმცროსი  სპეციალისტი   მუნიციპალური ქონების 

მართვის საკითხებში; 
847 

ეკონომიკური დაგეგმვისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება 

48 II რანგის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1694 

49 
III რანგის,  პირველი  კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  ეკონომიკური დაგეგმვის  

საკითხებში; 
1331 

50 
III რანგის,  პირველი კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ადგილობრივი 

მოსაკრებლების საკითხებში; 
1331 

51 
III რანგის,  მეორე  კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ადგილობრივი 

მოსაკრებლების საკითხებში; 
1210 

42 
III რანგის,   მესამე   კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ადგილობრივი 

მოსაკრებლების საკითხებში; 
1089 

სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილება 

53 II რანგის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1694 

54 III რანგის, პირველი  კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში 1331 

55 III რანგის, პირველი  კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში 1331 

56 III რანგის, პირველი  კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში 1331 

57 III რანგის,მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  შესყიდვების საკითხებში 1210 

ინფრასტრუქტურის  სამსახური 

58 I რანგის,  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი 2420 

პროექტების მართვის განყოფილება 

59 II რანგის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1694 

60 
III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი პროექტების მართვის 

საკითხებში  
1331 

61 
III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი პროექტების მართვის 

საკითხებში  
1331 

62 
III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი პროექტების მართვის 

საკითხებში  
1331 

63 
III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი „ამხანაგობის“ პროექტების 

მართვის საკითხებში  
1331 

სივრცითი მოწყობის,  არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების განყოფილება 

64 II რანგის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1694 

65 
III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი   არქიტექტურის 

საკითხებში 
1331 



66 
III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  ურბანული დაგეგმარების 

საკითხებში 
1331 

67 
III რანგის, მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  ურბანული დაგეგმარების 

საკითხებში 
1210 

68 
III რანგის, პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სივრცითი მოწყობის 

საკითხებში 
1331 

 განათლების, კულტურისა და  სპორტის სამსახური 

69 I რანგის,  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი 2420 

კულტურისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება 

70 II რანგის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1694 

71 
III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ძეგლთა დაცვის 

საკითხებში; 
1331 

72 
III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ძეგლთა დაცვის 

საკითხებში; 
1331 

73 III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  კულტურის საკითხებში; 1331 

74 III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  კულტურის საკითხებში; 1331 

75 III რანგის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  კულტურის საკითხებში; 1210 

76 III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გენდერის საკითხებში 1331 

77 III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გენდერის საკითხებში 1331 

განათლების, სპორტის, ახალგაზდრობისა და ტურიზმის  განყოფილება 

78 II რანგის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1694 

79 III რანგის,  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტის საკითხებში 1331 

80 III რანგის,  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტის საკითხებში 1331 

81 III რანგის,  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტის საკითხებში 1210 

82 
III რანგის,  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი განათლებისა და 

სპორტული პროგრამების საკითხებში 
1331 

83 III რანგის,  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი განათლების საკითხებში  1210 

84 
III რანგის,  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ახალგაზრდულ საქმეთა და 

ტურიზმის საკითხებში  
1331 

85 
III რანგის,  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ახალგაზრდულ საქმეთა და 

ტურიზმის საკითხებში  
1331 

შიდა  აუდიტის სამსახური 

86 I რანგის,  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი 2420 

87 III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შიდა აუდიტის საკითხებში 1331 

88 III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შიდა აუდიტის საკითხებში 1331 

89 III რანგის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შიდა აუდიტის საკითხებში 1210 



90 III რანგის, მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შიდა აუდიტის საკითხებში 1089 

91 IV რანგის, პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი შიდა აუდიტის საკითხებში 847 

ზედამხედველობის  სამსახური 

92 I რანგის,  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი 2420 

მშენებლობისა და  რეაბილიტაციის  ზედამხედველობის განყოფილება 

93 II რანგის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1694 

94 
III რანგის,  პირველი  კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი მშენებლობისა და 

რეაბილიტაციის საკითხებში 
1331 

95 
III რანგის,  მეორე  კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი მშენებლობისა და 

რეაბილიტაციის საკითხებში 
1210 

96 
III რანგის,  პირველი  კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი გზებისა და ხაზოვანი 

ნაგებობების ზედამხედველობის  საკითხებში 
1331 

97 
IV რანგის, პირველი კატეგორიის უმცროსი  სპეციალისტი    გზებისა და ხაზოვანი 

ნაგებობების ზედამხედველობის  საკითხებში 
847 

სივრცითი მოწყობისა და კეთილმოწყობის ზედამხედველობის განყოფილება 

98 II რანგის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1694 

99 
III რანგის,  პირველი  კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი სივრცითი მოწყობისა და 

კეთილმოწყობის ზედამხედველობის საკითხებში    
1331 

100 
III რანგის,  მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  სივრცითი მოწყობისა და 

კეთილმოწყობის ზედამხედველობის საკითხებში    
1210 

101 
IV რანგის, პირველი  კატეგორიის უმცროსი  სპეციალისტი  სივრცითი მოწყობისა და 

კეთილმოწყობის ზედამხედველობის საკითხებში   
847 

102 
III რანგის,  პირველი  კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი გარემოს დაცვისა და 

აგრარულ საკითხებში    
1331 

მუნიციპალური ინსპექციის განყოფილება 

103 II რანგის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1694 

104 
III რანგის, მეორე  კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საკითხებში 
1210 

105 
III რანგის, მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მუნიციპალური ინსპეცქიის 

საკითხებში 
1089 

106 
III რანგის, მესამე   კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მუნიციპალური ინსპეცქიის 

საკითხებში 
1089 

107 
IV რანგის, პირველი  კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მუნიციპალური 

ინსპეცქიის საკითხებში 
847 

108 
IV რანგის, პირველი   კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მუნიციპალური 

ინსპეცქიის საკითხებში 
847 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახური 

109 I რანგის,  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი 2420 

110 
III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  წვევამდელთა აღრიცხვისა 

და გაწვევის საკითხებში 
1331 

111 
III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  წვევამდელთა აღრიცხვისა 

და გაწვევის საკითხებში 
1331 



112 
III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  სამხედრო აღრიცხვისა და 

გაწვევის საკითხებში 
1331 

113 
III რანგის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი რეზერვისტთა აღრიცხვისა და 

გაწვევის საკითხებში; 
1210 

114 
III რანგის, მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ჭაბუკთა პირველადი 

აღრიცხვის საკითხებში 
1089 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 

115 I რანგის,  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი 2420 

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის განყოფილება 

116 II რანგის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1694 

117 
III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანმრთელობის დაცვის 

საკითხებში;  
1331 

118 
III რანგის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანმრთელობის დაცვის 

საკითხებში;  
1210 

119 
III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანმრთელობის დაცვის 

საკითხებში;  
1331 

120 
IV რანგის, პირველი  კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ჯანმრთელობის დაცვის 

საკითხებში;  
847 

სოციალურ საკითხთა განყოფილება 

121 II რანგის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1694 

122 III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სოციალურ საკითხებში  1331 

123 III რანგის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  სოციალურ საკითხებში  1210 

124 
III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ბავშვის უფლებების 

დაცვის საკთხებში 
1331 

125 III რანგის, პირველი  კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი სოციალურ საკითხებში  1331 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის განყოფილება 

126 II რანგის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1694 

127 III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  - ექიმი-ეპიდემიოლოგი 1331 

128 III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  - ექიმი-ეპიდემიოლოგი 1331 

129 
III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  - ექიმი-

პრევენციონისტი/პროფილაქტიკოსი 
1331 

130 
III რანგის, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  - ექიმი ეპიდემიოლოგ - 

პარაზიტოლოგი 
1331 

131 III რანგის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  - ენტომოლოგი  1210 

132 
IV რანგის, მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი     პარაზიტოლოგი - 

ლაბორანტი 
665.5 

133 
III რანგის, მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი    იმუნოპროფილაქტიკის 

ლოჯისტიკის  საკითხებში 
1089 

134 
III რანგის, მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი    სამედიცინო-სტატისტიკურ 

საკითხებში 
1089 



 



დანართი 2 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით 

დასაკავებელი პოზიციების ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობები 

 

1 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ქ. ახალციხის ადმინისტრაციულ ერთეულში 1650 

2 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ქ. ახალციხის ადმინისტრაციულ ერთეულში 1650 

3 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ქ. ახალციხის ადმინისტრაციულ ერთეულში 1650 

4 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ქ. ახალციხის ადმინისტრაციულ ერთეულში 1650 

5 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ქ. ვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში 1760 

6 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი აგარის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 1760 

7 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი აწყურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 1760 

8 ახალციხის მუნიციპალიტეტის  მერის წარმომადგენელი  ფერსის ადმინისტრაციულ ერთეულში 1760 

9 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  კლდის ადმინისტრაციულ ერთეულში 
1760 

10 ახალციხის მუნიციპალიტეტის  მერის წარმომადგენელი წყრუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში 1760 

11 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი სხვილისის ადმინისტრაციულ ერთეულში 1760 

12 
ახალციხის მუნიციპალიტეტის  მერის წარმომადგენელი წყალთბილის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში 

1760 

13 ახალციხის მუნიციპალიტეტის  მერის წარმომადგენელი პამაჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში 1760 

14 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის  წარმომადგენელი  მინაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში 1760 

15 ახალციხის მუნიციპალიტეტის  მერის წარმომადგენელი ურაველის ადმინისტრაციულ ერთეულში 1760 

16 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში 
1760 

17 
ახალციხის მუნიციპალიტეტის  მერის  წარმომადგენელი ელიაწმინდის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში 

1760 

18 ახალციხის მუნიციპალიტეტის  მერის  წარმომადგენელი საძელის ადმინისტრაციულ ერთეულში 1760 

19 
ახალციხის მუნიციპალიტეტის  მერის  წარმომადგენელი ანდრიაწმინდის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში 

1760 

20 აწყურის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 
935 

21 აწყურის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 
825 

22 აგარის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 
825 

23 ფერსის ადმინისტრაციულ ერთეულში  მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 
825 

24 კლდის ადმინისტრაციულ ერთეულში  მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 
825 



25 წყრუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში  მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 
825 

26 სხვილისის ადმინისტრაციულ ერთეულში  მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 
935 

27 სხვილისის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 
825 

28 წყალთბილის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 
825 

29 წყალთბილის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 
1045 

30 პამაჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 
825 

31 მინაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 
825 

32 სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 
825 

33 ურაველის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 
825 

34 ელიაწმინდის  ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 
825 

35 ქ. ვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 
1045 

36 ქ. ვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 
825 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი 3 

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომითი ხელშეკრულებით დაკავებული პოზიციების ნუსხა 

და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობები 

 

1 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის თანაშემწე 
1980 

2 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის მდივან-რეფერენტი 
990 

3 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის მდივან-რეფერენტი 990 

4 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის პირადი მძღოლი 
1430 

5 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის მორიგე მძღოლი 
1045 

6 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის მორიგე მძღოლი 
1045 

7 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის მორიგე მძღოლი 
1045 

8 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველი  
2310 

9 მერის ფინანსური კონსულტანტი 
1980 

10 ბავშვის ფსიქოლოგი 
968 

11 ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი 
1452 

12 კონსულტანტი - ლოჯისტიკის საკითხებში 990 

13 ავტოპარკის ზედამხედველი 
1100 

14 ოპერატორი 
1320 

15 ოპერატორი 
1320 
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