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6

1 თავმჯდომარე
სახელმწიფო 

მოსამსახურე
1 2990

2 თავმჯდომარის მოადგილე
სახელმწიფო 

მოსამსახურე
1 2400

3 კომისიის მდივანი
სახელმწიფო 

მოსამსახურე
1 2340

4 კომისიის წევრი
სახელმწიფო 

მოსამსახურე
1990

5 კომისიის წევრი
სახელმწიფო 

მოსამსახურე
1990

6 კომისიის წევრი
სახელმწიფო 

მოსამსახურე
1990

2

7 სამსახურის უფროსი
პროფესიული საჯარო 

მოხელე
1 1274 პირველი 1

საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობა

8 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პროფესიული საჯარო 

მოხელე
1 780 მესამე 6

საჯარო დაწესებულების III - კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტის თანამდებობა

2

9 სამსახურის უფროსი
პროფესიული საჯარო 

მოხელე
1 1274 პირველი 1

საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობა

10 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პროფესიული საჯარო 

მოხელე
1 780 მესამე 6

საჯარო დაწესებულების III - კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტის თანამდებობა

2

11 სამსახურის უფროსი
პროფესიული საჯარო 

მოხელე
1 1274 პირველი 1

საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობა

12 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პროფესიული საჯარო 

მოხელე
1 780 მესამე 6

საჯარო დაწესებულების III - კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტის თანამდებობა

2

13 სამსახურის უფროსი
პროფესიული საჯარო 

მოხელე
1 1274 პირველი 1

საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობა

14
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

(ბუღალტერი)

პროფესიული საჯარო 

მოხელე
1 1100 მესამე 5

საჯარო დაწესებულების II - კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტის თანამდებობა

2

15 სამსახურის უფროსი
პროფესიული საჯარო 

მოხელე
1 1274 პირველი 1

საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობა

16 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პროფესიული საჯარო 

მოხელე
1 780 მესამე 6

საჯარო დაწესებულების III - კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტის თანამდებობა

2

17 სამსახურის უფროსი
პროფესიული საჯარო 

მოხელე
1 1274 პირველი 1

საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობა

18 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პროფესიული საჯარო 

მოხელე
1 780 მესამე 6

საჯარო დაწესებულების III - კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტის თანამდებობა

3

19 სამსახურის უფროსი
პროფესიული საჯარო 

მოხელე
1 1274 პირველი 1

საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობა

20 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პროფესიული საჯარო 

მოხელე
1 1100 მესამე 5

საჯარო დაწესებულების II - კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტის თანამდებობა

21 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პროფესიული საჯარო 

მოხელე
1 780 მესამე 6

საჯარო დაწესებულების III - კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტის თანამდებობა

21 29498

6. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

7. ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

8. ინსტიტუციური განვითარების სამსახური

სულ

2. საოქმო სარეგისტრაციო სამსახური

3. საარჩევნო პროცესების მართვის სამსახური

4. იურიდიული სამსახური

5. საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

 უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 

საშტატო ნუსხა

1. უსკოს ხელმძღვანელობა და წევრები

3


