დანართი№1
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ
საჯარო მოხელეთა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების
თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები
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თანამდებობების დასახელება

საშტატო
ერთეულის
რაოდენობა

მერია

67

ვიცე-მერი

1

2150

მერის მოადგილე

1

2050

საჯარო დაწესებულების პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი ადმინისტრაციული
სამსახურის უფროსი
საჯარო დაწესებულების პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი საფინანსო-საბიუჯეტო
სამსახურის უფროსი
საჯარო დაწესებულების პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი სოციალურ საქმეთა და
ჯანდაცვის სამსახურის უფროსი
საჯარო დაწესებულების პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი განათლების კულტურის
და გენდერული თანასწორობის
სამსახურის უფროსი
საჯარო დაწესებულების პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი შიდა აუდიტის
სამსახურის უფროსი
საჯარო დაწესებულების პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი ეკონომიკური
განვითარების, ქონების მართვის,
ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და
კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი
საჯარო დაწესებულების პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი სივრცითი მოწყობისა და
არქიტექტურული მშენებლობის
სამსახური
საჯარო დაწესესებულების პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი სამხედრო აღრიცხვის,
გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
საჯარო დაწესესებულების პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი ახალგაზრდობის,
სპორტისა და ტურიზმის სამსახური
საჯარო დაწესებულების მეორე
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი - საქმისწარმოების
განყოფილების უფროსი
საჯარო დაწესებულების მეორე
სტრუქტურული ერთეულის
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თანამდებობრივი
სარგო

II რანგი

ხელმძღვანელი - საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და საინფორმაციო
განყოფილება
საჯარო დაწესებულების მეორე
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი -ადამიანური
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რესურსების მართვის განყოფილება
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საჯარო დაწესებულების მეორე
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- იურიდიული
განყოფილება
საჯარო დაწესებულების მეორე
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი-საბიუჯეტო დაგეგმისა
და ბუღალტრული აღრიცხვის
განყოფილება
საჯარო დაწესებულების მეორე
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი-მატერიარულტექნიკური უზრუნველყოფისა და
შესყიდვების განყოფილება
საჯარო დაწესებულების მეორე
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი-სოციალურ საქმეთა და
ჯანდაცვის განყოფილება
საჯარო დაწესებულების მეორე
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი - კულტურის
განყოფილება
საჯარო დაწესებულების მეორე
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი - განათლების
განყოფილება
საჯარო დაწესებულების მეორე
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი - გენდერული
თანასწორობის განყოფილება
საჯარო დაწესებულების მეორე
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი - მონიტორინგის, შიდა
კონტროლის და ინსპექტირების
განყოფილება
საჯარო დაწესებულების მეორე
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი - ეკონომიკური
განვითარების დაგეგმვის, სტატისტიკის,
მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და
მართვის განყოფილება
საჯარო დაწესებულების მეორე
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი - ინფრასტრუქტურის,
ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და
დასუფთავების განყოფილება
საჯარო დაწესებულების მეორე
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი - ტრანსპორტისა და
საზოგადოებრივი მომსახურების
განყოფილება
საჯარო დაწესებულების მეორე
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი - ინსპექტირებისა და
მშენებლობის განყოფილება
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საჯარო დაწესებულების მეორე
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი - სამხედრო აღრიცხვის
გაწვევისა და მობილიზაციის
განყოფილება
საჯარო დაწესებულების მეორე
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი - სპორტის და
ახლაგაზრდობის განყოფილება
საჯარო დაწესებულების მეორე
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი - ტურიზმის
განყოფილება
საქმისწარმოების განყოფილების
პირველი კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი საქმისწარმოების
საკითხებში
საქმისწარმოების განყოფილების
პირველი კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი ელექტრონული
საქმისწარმოების საკითხებში
საზოგადოებასთან ურთიერთობის
განყოფილების პირველი კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის
საკითხებში
ადამიანური რესურსების მართვის
განყოფილების პირველი კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი საკადრო
პოლიტიკის საკითხებში
იურიდიული განყოფილების პირველი
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
სამართლებრივი უზრუნველყოფის
საკითხებში
იურიდიული განყოფილების პირველი
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
სასამართლო და სხვა ორგანოებთან
ურთიერთობის საკითხებში
განათლების განყოფილების პირველი
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
განათლების საკითხებში
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მონიტორინგის, შიდა კონტროლის და
ინსპექტირების განყოფილების პირველი
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
მონიტორინგის, შიდა კონტროლის და
ინსპექტირების საკითხებში
ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვის,
სტატისტიკის, მუნიციპალური ქონების
აღრიცხვისა და მართვის განყოფილების
პირველი კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი ეკონომიკური
განვითარების დაგეგმვის, სტატისტიკის,
მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და
მართვის საკითხებში
ტერიტორიის კეთილმოწყობის
ინფრასტრუქტურისა და დასუფთავების
განყოფილების პირველი კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი ტერიტორიის
კეთილმოწყობის ინფრასტრუქტურისა
და დასუფთავების საკითხებში
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III რანგი

ტერიტორიის კეთილმოწყობის
ინფრასტრუქტურისა და დასუფთავების
განყოფილების პირველი კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი
ინფრასტრუქტურის საკითხებში
ტრანსპორტისა და საზოგადოებრივი
მომსახურების განყოფილების პირველი
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ტრანსპორტის და საზოგადოებრივი
მომსახურების საკითხებში
ინსპექტირებისა და მშენებლობის
განყოფილების პირველი კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი არქიტექტურისა
და მშენებლობის საკითხებში
ინსპექტირებისა და მშენებლობის
განყოფილების პირველი კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი არქიტექტურისა
და მშენებლობის საკითხებში
სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და
მობილიზაციის განყოფილების
პირველი კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი გაწვევისა და
მობილიზაციის საკითხებში
საბიუჯეტო დაგეგმისა და
ბუღალტრული აღრიცხვის
განყოფილების მეორე კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი საბიუჯეტო
დაგემვისა და ბუღალტრული აღრიცხაანგარიშგების საკითხებში
მატერიარულ-ტექნიკური
უზრუნველყოფისა და შესყიდვების
განყოფილების მეორე კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების
საკითხებში
მატერიარულ-ტექნიკური
უზრუნველყოფისა და შესყიდვების
განყოფილების მეორე კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი მატერიალურტექნიკურ საკითხებში
სოციალურ საქმეთა და ჯანდაცვის
განყოფილების მეორე კატეგორიის
უფროსი სპეცილისტი სოციალურ
საქმეთა და ჯანდაცვის საკითხებში
გენდერული თანასწორობის
განყოფილების მეორე კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი გენდერული
თანასწორობის საკითხებში
სპორტის და ახლაგაზრდობის
განყოფილების მეორე კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი სპორტისა და
ახალგაზრდობის საკითხებში

1

750

1

750

1

750

1

750

1

750

1

750

1

750

1

750

1

750

1

750

1

750

III რანგი

ტურიზმის განყოფილების მეორე
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ტურიზმის საკითხებში

1

750

III რანგი

კულტურის განყოფილების მესამე
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
კულტურის საკითხებში

1

750

III რანგი

ინსპექტირებისა და მშენებლობის
განყოფილების მესამე კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი არქიტექტურისა
და მსენებლობის საკითხებში

1

700

III რანგი

III რანგი

III რანგი

III რანგი

III რანგი

III რანგი

III რანგი

III რანგი

III რანგი

III რანგი

III რანგი

ინსპექტირებისა და მშენებლობის
განყოფილების მესამე კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი სივრცითი
მოწყობის და ურბანული განვითარების
საკითხებში

1

700

IV რანგი

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და
საინფორმაციო განყოფილების პირველი
კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

700

IV რანგი

ადამიანური რესურსების მართვის
განყოფილების პირველი კატეგორიის
უმცროსი სპეციალისტი კადრების
ეფექტური მართვის საკითხებში
სოციალურ საქმეთა და ჯანდაცვის
განყოფილების პირველი კატეგორიის
უმცროსი სპეციალისტი სოციალურ
საქმეთა საკითხებში
სოციალურ საქმეთა და ჯანდაცვის
განყოფილების პირველი კატეგორიის
უმცროსი სპეციალისტი ჯანდაცვის
საკითხებში
ინფრასტრუქტურის, ტერიტორიის
კეთილმოწყობისა და დასუფთავების
განყოფილების პირველი კატეგორიის
უმცროსი სპეციალისტი
ინფრასტრუქტურის საკითხებში
ინფრასტრუქტურის, ტერიტორიის
კეთილმოწყობისა და დასუფთავების
განყოფილების პირველი კატეგორიის
უმცროსი სპეციალისტი ტერიტორიის
კეთილმოწყობისა და ტერიტორიის
დასუფთავების საკითხებში
ინსპექტირებისა და მშენებლობის
განყოფილების განყოფილების პირველი
კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
სამშენებლო და ზედამხედველობის
საკითხებში
სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და
მობილიზაციის განყოფილების
პირველი კატეგორიის უმცროსი
სპეციალისტი გაწვევისა და
მობილიზაციის საკითხებში
სპორტის და ახლაგაზრდობის
განყოფილების პირველი კატეგორიის
უმცროსი სპეციალისტი სპორტისა და
ახალგაზრდობის საკითხებში

1

700

1

700

1

700

1

700

1

700

1

700

1

700

1

700

IV რანგი

ტურიზმის განყოფილების პირველი
კატეგორიის უმცროსი სპეცილისტი
ტურმიზმის საკითხებში

1

700

IV რანგი

საქმისწარმოების განყოფილების
პირველი კატეგორიის უმცროსი
სპეციალისტი საქმისწარმოების
საკითხებში
ინსპექტირებისა და მშენებლობის
განყოფილების მეორე კატეგორიის
უმცროსი სპეციალისტი საამშენებლო და
ზედამხედველობის საკითხებში
ინსპექტირებისა და მშენებლობის
განყოფილების მეორე კატეგორიის
უმცროსი სპეციალისტი სივრცითი
მოწყობისა და ურბანული განვითარების
საკითხებში

1

700

1

650

1

600

IV რანგი

IV რანგი

IV რანგი

IV რანგი

IV რანგი

IV რანგი

IV რანგი

IV რანგი

IV რანგი

2

შრომითი ხელშეკრულებით
დასაქმებული პირები

9

მერის თანაშემწე

1

850

მდივან-რეფერენტი

1

650

მძღოლი

1

700

სპეციალისტი სოციალურ საქმეთა და
ჯანდაცვის საკითხებში

1

600

სპეციალისტი არქიტექტურის
საკითხებში

1

700

ექსპერტ-კონსულტანტი მიწის
ლეგალიზების საკითხებში
სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკურ
საკითხებში
დამლაგებელი

1

600

1

350

2

760

სულ
საერთო ჯამი

76

