
 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისია 

 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 51 
 

23/10/2016 წელი                                                                     ქ. ბათუმი 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის 

არჩევნების მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით მეორე ტურისათვის საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრებისა და ხელმძღვანელი პირების  

ხელფასების განსაზღვრის შესახებ  

 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მე-12 მუხლის  მე-6  პუნქტის, 73-ე მუხლის 

მე-5 პუნქტის და „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 

ოქტომბრის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით მეორე ტურის გამართვისათვის 

ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიებისა და ვადების დადგენის შესახებ“ აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2016 წლის 21 ოქტომბრის 

№14 დადგენილების შესაბამისად, უმაღლესი საარჩევნო კომისია ადგენს: 

 

1.  იმ  საუბნო საარჩევნო  კომისიის წევრებისა და ხელმძღვანელი პირებისათვის, 

სადაც იმართება მხოლოდ  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 

წლის 8 ოქტომბრის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩევნების მეორე ტური, 

თანამდებობრივი სარგოები განისაზღვროს შემდეგი ოდენობით:  

 

ა) თავმჯდომარე 312,50 ლარი  

ბ) თავმჯდომარის მოადგილე 287,50 ლარი  

გ) კომისიის მდივანი 262,50 ლარი  

დ) კომისიის წევრი 225,00 ლარი 

 

2. „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 

ოქტომბრის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით მეორე ტურის გამართვისათვის 

ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიებისა და ვადების დადგენის შესახებ“ აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2016 წლის 21 ოქტომბრის 

№14 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრებსა და ხელმძღვანელ პირებს მეორე ტურის დანიშვნის დღიდან, 

შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმის შედგენის დღის 

ჩათვლით, ეძლევათ ხელფასი არჩევნების ჩასატარებლად გამოყოფილი ფულადი 

სახსრებიდან ამ განკარგულების პირველი მუხლით დამტკიცებული თანამდებობრივი 

სარგოების შესაბამისად.  

 

3. ამ განკარგულების მე-2 პუნქტი ამოქმედდეს „აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის  მაჟორიტარული საარჩევნო 

სისტემით მეორე ტურის გამართვისათვის ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიებისა და 



ვადების დადგენის შესახებ“  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო 

კომისიის 2016 წლის 21 ოქტომბრის №14 დადგენილების  გამოქვეყნებისთანავე.  

 

4. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 

(მის: ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №30) მისი მიღებიდან 2 (ორი) კალენდარული დღის 

ვადაში. 

 

5. ეს განკარგულება ამოქმედდეს მიღებისთანავე. 

 

 

პარმენ ჯალაღონია 

 

თავმჯდომარე 

 

 

სოფიო კახაძე 

 

კომისიის მდივანი 

 


