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   N

შტატით გათვალისწინებული თანამდებობის 

დასახელება (მიუთითეთ სტრუქტურული 

ერთეული და შემდეგ ამ სტრუქტურულ 

ერთეულში შტატით გათვალისწინებული 

თანამდებობები)

სახელი, გვარი ან თუ ვაკანტურია ვუთითებთ 

"ვაკანტურია"
თანამდებობრივი სარგო თვეში ერთ ერთეულზესულ წლიური შრომის ანაზღაურება

შტატით გათვალისწინებული პირთა 

რაოდენობის ჯამი

პოლიტიკური თანამდებობის 
1 მუნიციპალიტეტის მერი კობა ლურსმანაშვილი

2
მუნიციპალიტეტის მერის პირველი 

მოადგილე
ვარლამ ჭიპაშვილი

3 მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე დავით დევდარიანი

 ადმინისტრაციული სამსახური

4

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი – ადმინისტრაციული 

სამსახურის უფროსი

კახაბერ გოლუბიანი

5

პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი საინფორმაციო მიმოცვლის 

საკითხებში

ნინო ფერაძე

6
მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

საარქივო საკითხებში
სოფიო ტაბატაძე

7

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი – იურიდიული 

განყოფილების უფროსი

მარინა კვინიკაძე

8
პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში
თამარ სულაქველიძე

9
პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში
ვაკანსია

10

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი – საქმისწარმოებისა და 

ადამიანური რესურსების მართვის 

განყოფილების უფროსი

ნანა გიორგაძე



11
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

საქმისწარმოების საკითხებში
ნათელა კაციტაძე

12

პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი ადამიანური რესურსების 

მართვის საკითხებში

ია ტაბატაძე

13
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

საკადრო საკითხებში
ლამარა მესხი

14
პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში
თეონა კურტანიძე

15

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი მერის წარმომადგენლთა 

კოორდინაციის განყოფილების უფროსი

დავით თხელიძე

16

პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი წარმომადგენლებთან 

კოორდინირების საკითხებში

ნელი მდივნიშვილი

17

პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი წარმომადგენლებთან 

კოორდინირების საკითხებში

ნათია შარიქაძე

18

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი – საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის განყოფილების უფროსი

ინგა ბერაძე

19

პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის საკითხებში

მაია შათირიშვილი

20

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

საკითხებში

მანანა ბაბლიძე

სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

21

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი სახელმწიფო შესყიდვებისა 

და მატერიალურ- ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახურის  უფროსი

ზურაბ იჩქიტიძე



22

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი სახელმწიფო შესყიდვებისა 

განყოფილების  უფროსი

ვაკანსია

23

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

მატერიალურ-ტექნიკური 

უზრუნველყოფის საკითხებში

ვაკანსია

24
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში
თამარ გიორგობიანი

25

პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების 

საკითხებში

ეკატერინე ტაბატაძე

26

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

მატერიალურ-ტექნიკური 

უზრუნველყოფის საკითხებში ნინო ხარაძე

27

პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების 

სამართლებრივ საკითხებში

თამთა მეტრეველი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

28

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი – საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახურის უფროსი

ვლადიმერ გელაშვილი

29

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი საფინანსო სახაზინო 

განყოფილების უფროსი

ნინო მაღლაკელიძე

30

პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი სახაზინო და საბიუჯეტო 

საკითხებში

ეკა დვალიშვილი

31

პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი სახაზინო და საბიუჯეტო 

საკითხებში

ლალი ჭიპაშვილი



32

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი ბუღალტრული აღრიცხვისა 

და დაგეგმარების განყოფილების უფროსი

ინგა ჭიპაშვილი

33
პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი საბუღალტრო საკითხებში
ია ტაბატაძე

34
პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი საბუღალტრო საკითხებში
დარეჯან მეტრეველი

35
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

საბუღალტრო საკითხებში
ნინო მანჯავიძე

36
პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი საბუღალტრო საკითხებში
ვაკანსია

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური

37

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი ეკონომიკისა და ქონების 

მართვის სამსახურის უფროსი

ინგა ლურსმანაშვილი

38

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი ეკონომიკის განყოფილების 

უფროსი

როინ გელაშვილი

39

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების საკითხებში

მაია მაღრაძე

40
მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

ეკონომიკის საკითხებში
რუსუდან გურგენიძე

41

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი – მუნიციპალური ქონების 

აღრიცხვისა და მართვის განყოფილების 

უფროსი

მაია ალავიძე

42

პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი მუნიციპალური ქონებისა და 

მართვის საკითხებში

ნანული კვინიკაძე

43

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

მუნიციპალური ქონებისა და მართვის 

საკითხებში

სერგო ბერაძე



44

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

მუნიციპალური ქონებისა და მართვის 

საკითხებში

მიხეილ სეფაშვილი

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

45

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი – ინფრასტრუქტურისა და 

კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი

პეტრე შარიქაძე

46

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

კეთილმოწყობისა და ტერიტორიის 

დასუფთავების საკითხებში

ვაკანსია

47

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

კეთილმოწყობისა და ტერიტორიული 

დასუფთავების საკითხებში

ია არღუნაშვილი

48

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი ინფრასტრუქტურის 

განვითარების განყოფილების უფროსი

ვაკანსია

49

პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის 

საკითხებში

მამუკა ჭიპაშვილი

50

პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის 

საკითხებში

ბადრი შველიძე

51
მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

ინფრასტრუქტურის საკითხებში
მერაბი თხელიძე

ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახური

52

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი – ზედამხედველობისა და 

არქიტექტურის სამსახურის უფროსი

ზურაბ ბანცაძე

53

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი –ზედამხედველობის 

განყოფილების უფროსი

ბესარიონ ჭიპაშვილი



54

პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი ზედამხედველობის 

საკითხებში

ვაკანსია

55

პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი ზედამხედველობის 

საკითხებში

ვაკანსია

56

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი – არქიტექტურულ-

სამშენებლო განყოფილების უფროსი

გივი კურტანიძე

57

პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი არქიტექტურულ სამშენებლო 

საკითხებში

ლაშა ხიჯაკაძე

58
მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

არქიტექტურულსამშენებლო საკითხებში
თამაზ ხარატიშვილი

კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

59

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი – კულტურის, განათლების, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის 

უფროსი

ირინე ჩხეიძე

60
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

განათლების საკითხებში
ლელა შარიქაძე

61
პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი კულტურის საკითხებში
ხათუნა ტაბატაძე

62
მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

სპორტის საკითხებში
ვაკანსია

63
მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

სპორტის საკითხებში
უჩა ცხადაძე

64
მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში
თინათინ მეტრეველი

ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

65

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი – ჯანდაცვისა და 

სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი

ნანა კიკნაძე



66
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

ჯანდაცვის საკითხებში
ლია ფცქიალაძე

67
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

ჯანდაცვის საკითხებში მაია გაჩეჩილაძე 

68

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი – სოციალური დაცვის 

განყოფილების უფროსი

ნანა თხელიძე

69
პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი სოციალურ  საკითხებში
ვაკანსია

70
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

სოციალურ საკითხებში
ვაკანსია

71
პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი სოციალურ საკითხებში
ეკა რობაქიძე

72 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის   

ხელმძღვანელი ბავშვის უფლებათა დაცვის 

და მხარდაჭერის განყოფილების უფროსი 

თეა ბერიძე

73

პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი სოციალური მუშაკი  ბავშვის 

უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის 

საკითხებში 

თამარ გოგოლაძე

74

მესამე კატეგორიის უფროსი ინსპექტორი 

ბავშვთა უფლებების დაცვისა და 

მხარდაჭერის საკითხებში

ვაკანსია

75
პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი სოციალურ საკითხებში
შორენა ხარატიშვილი

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

76

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი – სამხედრო აღრიცხვისა და 

გაწვევის სამსახურის უფროსი

გრიგოლ ჭიპაშვილი

77

პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი პირველადი აღრიცხვის 

საკითხებში

გიორგი ხახალაშვილი

78
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

სამხედრო გაწვევის საკითხებში
ნუგზარი მესხი



79
პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი მობილიზაციის საკითხებში
თამაზ სახვაძე

80

პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი სამხედრო გაწვევის 

საკითხებში

ლელა ჭყოიძე

81
მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

პირველადი აღრიცხვის საკითხებში
მაია შავიძე

82

მესამე კატეგორიის უმცროსი 

ინსპეციალისტი საქმისწარმოების 

საკითხებში

მარიკა ბააკაშვილი

შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახური

83

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი – შიდა აუდიტისა და 

მონიტორინგის სამსახურის უფროსი

აკაკი ლურსმანაშვილი

84

შიდა აუდიტის განყოფილების პირველი 

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შიდა 

აუდიტის საკითხებში

სავლე შარიქაძე

85

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი- შიდა აუდიტის 

განყოფილების უფროსი

ინგა თურქაძე       

სულ 85

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები

1
მერის წარმომადგენელი დაბის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
ალექსანდრე ტაბატაძე

2
მერის წარმომადგენელი ვახანის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
ლევან გოგოლაძე

3
მერის წარმომადგენელი ზვარის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
ბესიკ დალალიშვილი

4
მერის წარმომადგენელი ხიდარის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
გივი დოლიკაშვილი

5
მერის წარმომადგენელი წიფას 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
მაია გაჩეჩილაძე 

6
მერის წარმომადგენელი მოლითის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
სპარტაკ ლაცაბიძე



7
მერის წარმომადგენელი ხევის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
ვაკანსია

8
მერის წარმომადგენელი ნადაბურის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
ზურაბ შუბითიძე

9
მერის წარმომადგენელი ღორეშის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
გურამ კურტანიძე

10
მერის წარმომადგენელი საღანძილის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
გიორგი კიკნაძე

11
მერის წარმომადგენელი კიცხის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
პაატა ბერაძე

12
მერის წარმომადგენელი ვარძიის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
მზექალა გლუნჩაძე

13
მერის წარმომადგენელი ფარცხნალის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
ავთანდილ თაბუკაშვილი

14
მერის წარმომადგენელი წყალაფორეთის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
რევაზ სხილაძე

15
მერის წარმომადგენელი სარგვეშის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
ვეფხვია ვეფხვაძე

16
მერის წარმომადგენელი ლაშის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
კახა კვინიკაძე

17
მერის წარმომადგენელი ხუნევის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
კახაბერ ლომიძე

18
მერის წარმომადგენელი ლეღვნის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
გელა მაღრაძე

19
მერის წარმომადგენელი ბაზალეთის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
თამაზ ჭიპაშვილი

20
მერის წარმომადგენელი ბორითის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
ხათუნა ჯობაძე

21
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 

ლეღვნის ადმინისტრაციულ ერთეულში
პაატა ბურჯანაძე

22
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 

ლეღვნის ადმინისტრაციულ ერთეულში
ლევან მაღრაძე

23
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი ხევის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
ბესარიონ გრიგალაშვილი



24
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 

ხუნევის ადმინისტრაციულ ერთეულში
დავით ლომიძე

25

მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 

წყალაფორეთის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში

არსენ თაბუკაშვილი

26
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 

ვარძიის ადმინისტრაციულ ერთეულში
გივი მდივნიშვილი

27
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 

ვარძიის ადმინისტრაციულ ერთეულში
ლელა კვინიკაძე

28
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი კიცხის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
ჯაბა ავალიშვილი

29
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი კიცხის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
აჩიკო პავლაძე

30
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი კიცხის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
ზალიკო ლურსმანაშვილი

31
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 

ფარცხნალის ადმინისტრაციულ ერთეულში
ვაკანსია

32
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 

ბორითის ადმინისტრაციულ ერთეულში
ბადრი ბარბაქაძე

33
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 

ბორითის ადმინისტრაციულ ერთეულში
გურამ შველიძე

34
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი ლაშის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
მაყვალა ჩახვაძე

35
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 

საღანძილის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მურმან კაპანაძე

36
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 

ნადაბურის ადმინისტრაციულ ერთეულში
ნუგზარ შუბითიძე

37
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 

მოლითის ადმინისტრაციულ ერთეულში
ზურაბ ტაბატაძე



38
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 

მოლითის ადმინისტრაციულ ერთეულში
იამზე მჭედლიძე

39
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი ზვარის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
რიტა თიკანაშვილი

40
წარმომადგენლის ასისტენტი ღორეშის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
ივერი სულაქველიძე

41
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი ვახანის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
მაია ბერძული

42
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 

ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში
ირაკლი ჭიპაშვილი

43
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი დაბა 

ხარაგაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში
სალომე თაბუკაშვილი

44
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი დაბა 

ხარაგაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში
ბარბარე ლურსმანაშვილი

45
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი წიფის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში
ბესიკ ტალახაძე

46
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 

ხიდარის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მევლუდ ბერაძე

47
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 

სარგვეშის ადმინისტრაციულ ერთეულში
ნიკოლოზ კიკნაძე

48
მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 

საღანძილის ადმინისტრაციულ ერთეულში
შოთა ნაცვლიშვილი

სულ 48

შეომითი ხელშეკრულებები
N სტრუქტურული ქვედანაყოფი თანამდებობა სახელი, გვარი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

1 ადმინისტრაციული სამსახური

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი  

მერთან მოქალაქეთა მიღების საკითხებში მარეხი გორგაძე



2 ადმინისტრაციული სამსახური

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი 

მრჩეველი იუზა კელენჯერიძე

3 ადმინისტრაციული სამსახური

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი 

მძღოლი მამუკა კიკნაძე

4 ადმინისტრაციული სამსახური

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი   

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი დავით ჩადუნელი

5 ადმინისტრაციული სამსახური

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი 

ოპერატორი გულიკო მაღლაფერიძე

6 ადმინისტრაციული სამსახური

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი   

IT  სპეციალისტი დავით ბოლქვაძე

8 ადმინისტრაციული სამსახური

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი 

მიწის რეგისტრაციის საკთხებში ლეილა ტყემალაძე

9 ადმინისტრაციული სამსახური

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი  

მძღოლი სიმონ ვეფხვაძე

10

ზედამხედველობისა და 

არქიტექურის სამსახურის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი მამუკა ფერაძე

11 ადმინისტრაციული სამსახური

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი 

წარმომადგენლებთან კოორდინირების 

საკითხებში რუსუდან ავალიშვილი

12 ადმინისტრაციული სამსახური

შრომითი ხელშეკრულებით დასქმებული პირი 

მერის თანაშემწე ჟანა ნემსაძე

13

ინფრასტრუქტურისა და 

კეთილმოწყობის სამსახური

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი 

ინფრასტრუქტურის საკითხებში ვასილ შარიქაძე

14

წარმომადგენლების კოორდინაციის 

განყოფილება

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი 

წარმომადგენლებთან კოორდინირების 

საკითხებში სოფიო მჭედლიძე

15

წარმომადგენლების კოორდინაციის 

განყოფილება

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი 

წარმომადგენლებთან კოორდინირების 

საკითხებში შორენა ჭყოიძე

16

წარმომადგენლების კოორდინაციის 

განყოფილება

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი 

წარმომადგენლებთან კოორდინირების 

საკითხებში თამარი ჭყოიძე

17

წარმომადგენლების კოორდინაციის 

განყოფილება

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი 

წარმომადგენლებთან კოორდინირების 

საკითხებში მერაბ ქოჩიაშვილი

18 ადმინისტრაციული სამსახური

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი 

მერის პირადი მძღოლი კონსტანტინე პეტავა

19 ადმინისტრაციული სამსახური შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი გივი თხელიძე



20
საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური

ბუღალტრული აღრიცხვისა და დაგეგმარების 

განყოფილების შრომითი ხელშეკრულებით 

დასაქმებული პირი აკაკი გიორგიძე

21

წარმომადგენლების კოორდინაციის 

განყოფილება

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი 

მიწის რეგისტრაციის საკთხებში ნინო კიკნაველიძე

22

წარმომადგენლების კოორდინაციის 

განყოფილება

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი 

წარმომადგენლებთან კოორდინირების გოჩა კერესელიძე

23

საზოგადებასთან ურთიერთობის 

განყოფილება

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი 

საინფორმაციო მომსახურების ოპერატორი სულიკო გლუნჩაძე

24

ინფრასტრუქტურისა და 

კეთილმოწყობის სამსახური

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი 

ინფრასტრუქტურის საკითხებში ალექსანდრე არღუნაშვილი

25 ადმინისტრაციული სამსახური

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- 

საინფორმაციო მიმოცვლის, მოქალაქეთა 

მიღებისა და მუნიციპალურ სამსახურებთან ლია ნიქაცაძე

26

წარმომადგენლების კოორდინაციის 

განყოფილება

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი 

წარმომადგენლებთან კოორდინირების 

საკითხებში პაატა ფცქიალაძე

27

ბავშვის უფლებათა დაცვის და 

მხარდაჭერის განყოფილებ

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი 

ფსიქოლოგი თამარი გოგიშვილი

28

ინფრასტრუქტურისა და 

კეთილმოწყობის სამსახური

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი 

ინფრასტრუქტურის საკითხებში ოთარი ბანცაძე

29

წარმომადგენლების კოორდინაციის 

განყოფილება

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი 

წარმომადგენლებთან კოორდინირების 

საკითხებში ზურაბი მაღრაძე

30

წარმომადგენლების კოორდინაციის 

განყოფილება

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი 

წარმომადგენლებთან კოორდინირების 

საკითხებში ქეთევან კუბლაშვილი

31 ადმინისტრაციული სამსახური

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი   

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი კობა ყრუაშვილი

32

ბავშვის უფლებათა დაცვის და 

მხარდაჭერის განყოფილება

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი 

სოციალური მუშაკი სოფიო ხიჯაკაძე

33 ადმინისტრაციული სამსახური

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი 

მძღოლი გაგა ნიქაცაძე

34

ზედამხედველობისა და 

არქიტექურის სამსახური შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი გიორგი ჩიჩილიძე

35

წარმომადგენლების კოორდინაციის 

განყოფილება შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი გივი ხიჯაკაძე

36 ადმინისტრაციული სამსახური

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი 

მრჩეველი ნიკოლოზ მაჭავარიანი

37

წარმომადგენლების კოორდინაციის 

განყოფილება შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი სპარტაკ ღამბაშიძე



38

წარმომადგენლების კოორდინაციის 

განყოფილება შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ზურაბ ხაჩიძე

39

წარმომადგენლების კოორდინაციის 

განყოფილება შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი იულონ კოპაძე

40
შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის 

სამსახური შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი თამარ ხორბალელი

41
ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ნათია ბერაძე

42

წარმომადგენლების კოორდინაციის 

განყოფილება შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი გოგიტა ცხადაძე

43

ზედამხედველობისა და 

არქიტექურის სამსახური შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი მალხაზ ფხალაძე

44
შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის 

სამსახური შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ფატიმა ბერაძე




