
თანამდებობის დასახელება სახელი, გვარი ხაზის ტელეფონი მობილური

1 მერი ჯუმბერ ვარდმანიძე 259400 599266441

2 მერის პირველი მოადგილე ზვიად ხალვაში 259320 599851575

3 მერის მოადგილე კახაბერ ფუტკარაძე 599851581

1
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის -  სამსახურის 
ხელმძღვანელი

მირზა ბახტაძე 259325 595006391

2
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის -  სამსახურის 
ხელმძღვანელის მოადგილე

მერაბ მიქელაძე 595004635

1 მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი კობა თევზაძე 577472647

2
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III 
რანგის I კატეგორიის   უფროსი სპეციალისტი მახინჯაურის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში

გულნაზი ღლონტი 599851556

N

2.1.  ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილება

ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის  მერიაში  დასაქმებულ თანამშრომელთა სატელეფონო ცნობარი                                                                                                                                         

ივნისი, 2018 წელი

1. პოლიტიკური თანამდებობის პირები

2. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ადმინისტრაციული სამსახური



3
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III 
რანგის I კატეგორიის   უფროსი სპეციალისტი ორთაბათუმის  
ადმინისტრაციულ ერთეულში

როსტომ ფაღავა
577024162, 
599372441

4
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III 
რანგის I კატეგორიის   უფროსი სპეციალისტი ახალშენის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში

ანზორ კახიძე
577023473, 
555954495

5
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III 
რანგის I კატეგორიის   უფროსი სპეციალისტი ჭარნალის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში

ნუგზარ აბაშიძე 595958708

6
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III 
რანგის I კატეგორიის   უფროსი სპეციალისტი ფერიის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში

ბეგლარ აბაშიძე 595004627

7
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III 
რანგის I კატეგორიის   უფროსი სპეციალისტი შარაბიძეების 
ადმინისტრაციულ ერთეულში

ტარიელ ბერსენაძე
577023928, 
577344504

8
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III 
რანგის I კატეგორიის   უფროსი სპეციალისტი თხილნარის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში

თამაზ წულუკიძე
577023519, 
571068360

9
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III 
რანგის I კატეგორიის   უფროსი სპეციალისტი აჭარისწყლის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში

მურმან ცისკარაძე 595004128

10
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III 
რანგის I კატეგორიის   უფროსი სპეციალისტი სარფის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში

აბდულ კახიძე
577023795, 
593238611



11
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III 
რანგის I კატეგორიის   უფროსი სპეციალისტი მაჭახლის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში

გელა მალაყმაძე 599457341

12
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების III 
რანგის I კატეგორიის   უფროსი სპეციალისტი კირნათის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში

ხასან კახაბერიძე 599851435

13
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ მახინჯაურში

ალი მიქელაძე 577751266

14
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ შუა 
მახინჯაურში

ვაჟა ცინცაძე 599513833

15
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ განთიადში

16
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ წინსვლაში

თამაზ ხალვაში 599851486

17
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ კაპრეშუმში

ავთანდილ 
ტარიელაძე

599161539

18
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ აგარასა და 
ყოროლისთავში

სულხან ქიქავა 551989800

19
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ორთაბათუმსა 
და მასაურაში

ზია ჩახვაძე 599851640

20
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ქვედა 
სალიბაურსა და სალიბაურში

გელა ცინცქილაძე 577023248



21
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ახალშენში

ილია კურცხალიძე 595006247

22
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ზედა 
ახალშენსა და ხეღრუში

ირმა თავართქილაძე 577465901

23
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ განახლებაში

დავით წითელაძე 599851468

24
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ქვედა სამებასა 
და სამებაში

მერაბ მგელაძე 599851465

25
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ სოფელ 
მნათობში

გელა ხაბაძე 593732020

26
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ფერიაში

რევაზ ესერიძე 577023498

27
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ახალშენის 
მეურნეობაში

გიორგი ავალიანი 599851614

28
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ სარფში

როინ კახიძე 577024317

29
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ზედა 
ჭარნალში

ანზორ დავითაძე 599851542

30
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ახალსოფელსა 
და ავგიაში

რეზო სურმანიძე 599851543



31
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ჭარნალში

32
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ მახვილაურსა 
და შარაბიძეებში

შალვა ზაქარაძე 595003251

33
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ზანაქიძეებში 

მალხაზ დიასამიძე 599851559

34
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ხელვაჩაურში

როსტომ თავდგირიძე 599851566

35
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ერგესა და 
ზედა ერგეში

36
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ქვედა ჯოჭოსა 
და ზედა ჯოჭოში

ჯამბულ 
ყულეჯიშვილი

599851564

37
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ მახოსა და 
სიმონეთში

ხასან კაზეიშვილი 599851627

38
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის  უმცროსი სპეციალისტი სოფელ აგარაში, ზედა 
თხილნარსა და მურმანეთში

ნოდარ ცინცაძე 599851623

39
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ თხილნარსა და 
ომბოლოში

მერაბ სარჯველაძე 577023496

40
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ქედქედსა და 
სინდიეთში

ოთარ მსხალაძე 599851567



41
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ჩიქუნეთში, 
ქოქოლეთსა და ქოქოლეთში 

მურად მალაყმაძე
577023793, 
593228495

42
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ 
აჭარისაღმართში, სკურდიდსა და ცხემლარაში

43
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ქვედა 
ჩხუტუნეთსა და ზედა ჩხუტუნეთში

მამუკა თურმანიძე 599851572

44
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ კირნათსა და 
კობალეთში

45
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ გვარაში, 
შუშანეთსა და ზედა კირნათში

ბადრი შალიკაძე 599851436

46
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ მარადიდსა და 
ძაბლავეთში

თემურ დიდმანიძე 595004628

47
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ კიბესა და 
კაპნისთავში

48
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ აჭარისწყალსა 
და მაღლაკონში

ნოდარ იაკობაძე 599851440

49
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების IV 
რანგის I კატეგორიის   უმცროსი სპეციალისტი სოფელ 
მაჭახლისპირში, ხერთვისა და მირვეთში

თემურ დიასამიძე 595004294



1 მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი არჩილ მხეიძე 259322 577024051, 577740001

2
III რანგის  II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მასმედიასთან 
ურთიერთობის საკითხებში

სოფო ბურჭულაძე 259313 595958667

3
III რანგის  II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - დონორ 
ორგანიზაციებთან ურთიერთობის საკითხებში

კახა გეგიძე 259322 577023486, 563753002

4
III რანგის  II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - დონორ 
ორგანიზაციებთან ურთიერთობის საკითხებში

თამარ 
მართალიშვილი

259326 555006550

5
III რანგის  II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - დონორ 
ორგანიზაციებთან ურთიერთობის საკითხებში

ავთანდილ  ზოიძე 551101177

6
III რანგის  II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის საკითხებში

მაია ფარტენაძე 259313 599851618

1 მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი შოთა ლორთქიფანიძე 595958535

2 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ელზა თაბაქიძე 555795001

3 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი მზიური ბოლქვაძე 599851547

1 მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი ნონა ქოქოლაძე 259326 599851513

2
III რანგის  II კატეგორიის რანგის უფროსი სპეციალისტი - მოქალაქეთა 
მომსახურების  საკითხებში

თეონა ბეჟანიძე 259326 599851605

2.2.  მასმედიასა და დონორ ორგანიზაციებთან  ურთიერთობის განყოფილება

2.4.  მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების  განყოფილება

2.3.  ეკონომიკისა და სტატისტიკის განყოფილება



3
III რანგის  II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მოქალაქეთა 
მომსახურების  საკითხებში

ხათუნა ალიშანიძე 259326 577925224

4
III რანგის  II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - საქმისწარმოების  
საკითხებში

ნონა იშხნელიძე 259321 599851603

5
III რანგის  II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - საქმისწარმოების  
საკითხებში

თეონა თურმანიძე 259321 577032137

6
III რანგის  II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - არქივარიუსი, 
კურიერი

ნაირა ჭელიძე 259309 599851604

7
III რანგის  II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ინფორმაციულ - 
ტექნოლოგიურ  საკითხებში

უჩა ქოქოლაძე 259326 599851582

1 მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი 259327

2 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი მადონა სამნიძე 259327 595003683

3 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი მელანო მამულაძე 259327 595006397

4
III რანგის  II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მატერიალურ - 
ტექნიკურ  საკითხებში

მერაბ ბახტაძე 259310 599851584

1
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის -  სამსახურის 
ხელმძღვანელი

ვახტანგ დიასამიძე 259308 593467080

1 მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი ზეინაბ კაკაბაძე 259308 599851470

2 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი გიორგი ვარშანიძე 259308 599851613

2.5.  შესყიდვების  განყოფილება

3.1.  არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილება

3. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის  სამსახური



3 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ბიძინა დუმბაძე 259308 599851588

1 მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი ხვიჩა ბერიძე 577383754

2 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი თამაზ მურადიშვილი 599851608

3 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი თენგიზ კიკნაძე 577383784

4 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი მარიკა დევაძე 259303 595006381

1 მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი ანა ბაჟაშვილი 258279 599851475

2 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი თეიმურაზ ხალვაში 599851591

3 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ირაკლი თურმანიძე 599851639

4 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ხატია გორგილაძე 577023956, 577141034

1
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის -  სამსახურის 
ხელმძღვანელი

თეიმურაზ გაწერელია 577024149, 599977111

4. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - იურიდიული სამსახური

3.2.  საპროექტო განყოფილება

3.3.  ქონების მართვის განყოფილება

4.1.  სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება



1 მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი ლევან ბერიძე 259324 577023790, 599566569

2
III რანგის  II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურიდიულ 
საკითხებში

ლიანა ლორთქიფანიძე 259312 577717979

3
III რანგის  II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურიდიულ 
საკითხებში

თამილა ბერიძე 259312 599851589

4
III რანგის  II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურიდიულ 
საკითხებში

კახა ფუტკარაძე 259312 595006291

5
III რანგის  II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - სასამართლოებთან 
ურთიერთობის  საკითხებში

გიორგი ბერიძე 259312
577069107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
577988883

1 მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი ნუნუ მამულაიშვილი 599851551

2 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ელზა გოგიტიძე 599851577

3 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი მარიკა ბერიძე 577032131

1
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის -  სამსახურის 
ხელმძღვანელი

ტარიელ ნაკაშიძე 259305 599851477

1 მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი მერაბ გვიანიძე 259300 599851480

2 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ირაკლი ცისკარაძე 259300 577203858

4.2.  ადამიანური რესურსების მართვის  განყოფილება

5. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური

5.1.  საბიუჯეტო განყოფილება



3 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ქეთევან უსტიაშვული 577024413, 599572170

1 მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი ომარ დუმბაძე 259304 599851481

2 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი გულვარდი ევგენიძე 259304 599851483

3 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი მანანა გვარიშვილი 259300 599851482

4 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ნანი ბოლქვაძე 259300 599851484

1
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის -  სამსახურის 
ხელმძღვანელი

ქეთევან დევაძე 259502 599359191

1 მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი მადონა დავითაძე 259502 595005972

2
III რანგის  II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - განათლების, 
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის საკითხებში

ნარგიზ ციმნარიძე 259502 599851455

3
III რანგის  II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - სპორტისა და 
ტურიზმის საკითხებში

ლენა გელაძე 259502 557411010

1 მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი შორენა ფაღავა 272264 599851457

6. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - განათლების და კულტურის სამსახური

6.1.  განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება

6.2.  ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

5.2.  ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება



2 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ნატო ხინკილაძე 272264 599851456

3 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ხატია ფუტკარაძე 272264 599851460

1
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის -  სამსახურის 
ხელმძღვანელი

სოფიო მურვანიძე 259330 599851620

1 მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი მზევინარ გათენაძე 259330 599851621

2 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ინდირა აბულაძე 259330 577024182, 577233259

3 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

1 მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი შორენა ზაქარაძე 259330 577024128, 599119438

2 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი გია თედორაძე 259330 599851461

3 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ზურაბ ზაქარიაძე 595721416

4 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი დარინა ჯიმშერაძე 577024197

7. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

7.2.  სოციალური პროგრამების მართვის განყოფილება

8. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - შიდა აუდიტის სამსახური

7.1.  ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება



1
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის -  სამსახურის 
ხელმძღვანელი

მერაბ თურმანიძე 259306 599141015

2 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი სულხან ღოღობერიძე 259306 599851596

3 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ერეკლე აბაშიძე 577383788

1
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის -  სამსახურის 
ხელმძღვანელი

თენგიზ ქიქავა 599851447

2 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ხათუნა ზოიძე 599851450

3 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი მანუჩარ ჯიხაძე 599851452

4 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ჯაფერ კახიძე 599851448

5 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ტარიელ დიასამიძე 599851451

6 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი გურამ თიკანაძე 599851449

1
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის -  სამსახურის 
ხელმძღვანელი

გიორგი ქურიძე 259501 599851545

1 მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

9. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახური

10. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ზედამხედველობის სამსახური

10.1.  მშენებლობის ინსპექტირებისა და ზედამხედველობის  განყოფილება



2 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ლელა მაღრაძე 259303 599851546

3 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი მამუკა გათენაძე 599851548

4 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი თამაზ ბერიძე 599851544

1 მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი დურსუნ ჩხეიძე 577023557, 593129544

2 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი გიორგი მახაჭაძე 599851611

3 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი დავით ვარშანიძე 599851612

4 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი როსტომ ვარშანიძე 595958710

1
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის -  სამსახურის 
ხელმძღვანელი

რეზო ვარშანიძე 599851474

1 მეორადი  სტრუქტურული ერთეულის - განყოფილების უფროსი

2 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი რამაზ ვერძაძე 595006398

3 III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი იოსებ აბულაძე 577023614, 555006550

11. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

11.1. სოფლის მეურნეობის  განყოფილება

10.2.  მუნიციპალური მშენებლობის ტექნიკური კონტროლის  განყოფილება

შრომითი ხელშეკრულებით



1 მძღოლი - შრომითი ხელშეკრულებით ზურაბ კაჭახმაძე 595958704

2 მძღოლი - შრომითი ხელშეკრულებით ლევან ბურკენაძე 577023449
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