
 

 
 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილება  №30 

2022 წლის 26 დეკემბერი 
ქ. მარტვილი 

 
,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირთა და 
საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, 
თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების 
თაობაზე“   მარტვილის   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს   2021   წლის   26   ნოემბრის    №17  

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, 
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:  
 

მუხლი 1. 
შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური 

თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობათა 
რანგირება, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის 
დამტკიცების თაობაზე“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 ნოემბრის №17 
დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge  30/11/2021, სარეგისტრაციო კოდი: 010250020.35.109.016359) და 
დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 

,,დანართი 
 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირთა და 
საკრებულოს   აპარატის   პროფესიულ   საჯარო   მოხელეთა   თანამდებობათა  რანგები,  

თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხა 
 

№ თანამდებობათა დასახელება 
თანამდებობათა 

სარგოები 
(ლარებში) 

საშტატო 
რიცხოვნობა 

1. საკრებულოს თავმჯდომარე 4960 1 
2. საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე 3750 1 
3. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე 3270 2 
4. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე 2660  5 
5. საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე 2420  
6. საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე 1940  

http://www.matsne.gov.ge/


პირველი რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე)- დაწესებულების პირველადი 
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 

7. საკრებულოს აპარატის უფროსი 2420 1 
მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი 

8. 
 საკრებულოს აპარატის საქმისწარმოებისა და იურიდიულ 
საკითხთა განყოფილების უფროსი 

2180 1 

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე) 

9. 
საკრებულოს აპარატის საქმისწარმოებისა და იურიდიულ 
საკითხთა განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 

1700 3 

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი 

10. 
საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო საკითხთა, 
საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის  
განყოფილების უფროსი 

2180 1 

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე) 

11.  
საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო საკითხთა, 
საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის  
განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

1700 4 

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე)- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი 

12. 
საკრებულოს აპარატის საფინანსო და მატერიალურ-
ტექნიკურ საკითხთა განყოფილების უფროსი 

2180 1 

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე) 

13. 
საკრებულოს აპარატის საფინანსო და მატერიალურ-
ტექნიკურ საკითხთა განყოფილების მეორე კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი 

1700 2 

სულ ჯამი 13 

“. 
 
მუხლი 2. 
დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან. 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                    ლევან სურმავა 
 

 

 


