
 

 

                                                                                                                                                                  

           ქ. ოზურგეთი           24 დეკემბერი  2014 წელი 

 

ბრძანება №65 

 
ozurgeTis municipalitetis sakrebulos sajaro  

mosamsaxureTa premirebis Sesaxeb 
 

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს  -ე 
მუხლის 61-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 
საქართველოს კანონის 37-ე მუხლის შესაბამისად 
 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 
 

1. ოზურგეთის   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს  საჯარო  მოსამსახურეთა   პირებს,  

დაკისრებული უფლებამოსილებების  სანიმუშოდ   და კეთილსინდისიერი  შესრულებისათვის, 

მიეცეთ პრემია ერთი თვის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობით, კერძოდ: 

ა) ნანა თავდუმაძეს -  საკრებულოს აპარატის უფროსს; 

ბ) იაკობ დოლიძეს -  საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწეს; 

გ) ნათელა ლომჯარიას - საორგანიზაციო  განყოფილების უფროსს; 

დ) ავთანდილ გოლიაძეს - სამდივნო განყოფილების უფროსს;           

ე) ცირა მდინარაძეს -  მთავარ სპეციალისტს სამართლებრივი უზრუნველყოფის 

საკითხებში; 

ვ)  გივი ყაზაიშვილს - მთავარ სპეციალისტს საოქმო მომსახურების საკითხებში; 

ზ) ნინო ერქომაიშვილს - მთავარ სპეციალისტს  საქმის წარმოების საკითხებში; 

თ)ანა უთალიშვილს - მთავარ სპეციალისტს საჯარო ინფორმაციის მენეჯმენტის, 

პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში; 

ი) ქეთევან ჭელიძეს - მთავარ სპეციალისტს ადამიანური რესურსების მართვის 

საკითხებში; 

კ) ტარიელ ჩხარტიშვილს - მთავარ სპეციალისტს მატერიალურ-ტექნიკური 

უზრუნველყოფის საკითხებში; 

ლ) ნორა მდივანს - მთავარ სპეციალისტს  ორგანიზაციული მომსახურების საკითხებში; 

მ) რუსუდან ხაბეიშვილს - მთავარ   სპეციალისტს  კომპიუტერული უზრუნველყოფის 

საკითხებში; 

ნ) ანა მუკბანიანს - მთავარ სპეციალისტს კომპიუტერული უზრუნველყოფის 

საკითხებში; 

ო) ზაზა თავაძეს - მთავარ სპეციალისტს ვებ-გვერდის ადმინისტრირებისა და 

ინფორმაციის  მართვის საკითხებში; 

პ)  მაია ნარსიას - მდივან-რეფერენტს;  
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საქართველო 
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე 
 



ჟ) ნათია ზედგინიძეს -  მთავარ  სპეციალისტს;   

რ) ნანა სიხარულიძეს - მთავარ  სპეციალისტს ; 

ს) ბექა ფუტკარაიას  -  მთავარ  სპეციალისტს ; 

ტ) ნარი მუჯირს - მთავარ  სპეციალისტს;  

უ) ნანა უგრეხელიძეს - მთავარ  სპეციალისტს;   

ფ) ბადრი თავდუმაძეს - მთავარ  სპეციალისტს ; 

ღ) თეიმურაზ ჩავლეშვილს  მძღოლს; 

ყ) მაია ლუცენკოს - დამლაგებელს; 

შ) ნადია ტრაპაიძეს- დამლაგებელს; 

                         

2. დაევალოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახურს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

განხორციელება. 

         3. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში, მისამართზე 

ქ. ოზურგეთი ი. სიორიძის ქუჩა №14, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში 

„საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი“-ს VIII თავის 22-ე მუხლის მე-3 

ნაწილის შესაბამისად. 

4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან. 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:       დავით დარჩია 
 

 
 


