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,,სამტრედიის	მუნიციპალიტეტის	2023-2026	წლის	პრიორიტეტების
დოკუმენტის	მომზადების	თაობაზე’’	სამტრედიის	მუნიციპალიტეტის	მერის
2022	წლის	28	თებერვლის	№ბ62.6222059001	ბრძანებაში	ცვლილების

შეტანის	თაობაზე

	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 ,,ადგილობრივი	 თვითმმართველობის
კოდექსის’’	 54-ე	 მუხლის	 პირველი	 პუნქტის	 ,,ე’’-ქვეპუნქტის	 ,,ე.ე“-ქვეპუნქტის,
საქართველოს	 საბიუჯეტო	 კოდექსის	 76-ე	 მუხლის	 მე-3	 პუნქტისა	 და
საქართველოს	ზოგადი	ადმინისტრაციული	კოდექსის	63-ე	მუხლის	საფუძველზე,

ვ	ბ	რ	ძ	ა	ნ	ე	ბ

1.1.	 შეტანილ	 იქნეს	 ცვლილება	 ,,სამტრედიის	 მუნიციპალიტეტის	 2023-2026	 წლის
პრიორიტეტების	 დოკუმენტის	 მომზადების	 თაობაზე’’	 სამტრედიის	 მუნიციპალიტეტის
მერის	2022	წლის	28	თებერვლის	№ბ62.6222059001	ბრძანებაში.

1.2.	 სამტრედიის	 მუნიციპალიტეტის	 2023-2026	 წლის	 პრიორიტეტების	 დოკუმენტის
მომზადების	 მიზნით	 შექმნილი	 სამუშაო	ჯგუფის	 შემადგენლობა	 ჩამოყალიბდეს	 შემდეგი
სახით:

	 დანართი	 1.	 პრიორიტეტების	 დოკუმენტის	 მოსამზადებლად	 სამუშაო
ჯგუფის	შემადგენლობა

წინამდებარე	 ბრძანებით	 დამტკიცებული	 სამუშაო	 ჯგუფის	 (შემდგომში
„სამუშაო	ჯგუფი“)	შემადგენლობა	2023-2026	წლის	პრიორიტეტების	დოკუმენტის
მოსამზადებლად:

დავით	ბახტაძე სამტრედიის	მუნიციპალიტეტის	მერი	-	თავმჯდომარე
ვლადიმერ	ზაქრაძე მერის	პირველი	მოადგილე	-	თანათავმჯდომარე
გიორგი	მეიშვილი მერის	მოადგილე

დავით	ბაღდავაძე საფინანსო-	 საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსი	 -	 სამუშაო
ჯგუფის	კოორდინატორი



ბეჟან	გეგეშიძე ადმინისტრაციული	სამსახურის	უფროსი

პაატა	ხარებავა შიდა	აუდიტის	სამსახურის	უფროსი

ნოე	ივანიაძე
ეკონომიკური	 განვითარების,	 ეკონომიკური	 სტატისტიკის,
ქონების	 მართვისა	 და	 სოფლის	 მეურნეობის	 სამსახურის
უფროსი

ზურაბ	გოგია
ინფრასტრუქტურის,	 სივრცითი	 მოწყობის,	 არქიტექტურის,
მშენებლობის,	 ტრანსპორტისა	 და	 ტერიტორიის
კეთილმოწყობის	სამსახურის	უფროსი.

ლევან	ახობაძე ჯანმრთელობის	 დაცვისა	 და	 სოციალურ	 საკითხთა
სამსახურის	უფროსი.

ნატალია
მანჯგალაძე

განათლების	 კულტურის,	 ძეგლთა	 დაცვის,	 ტურიზმის,
სპორტისა	და	ახალგაზრდობის	საქმეთა	სამსახურის	უფროსი

ზაქრო	კაჭახიძე სამხედრო	გაწვევისა	და	აღრიცხვის	სამსახურის	უფროსი

მედეა	ლეჟავა საფინანსო-	 საბიუჯეტო	 სამსახურის	 საბიუჯეტო	 დაგეგმვისა
და	საფინანსო	ზედამხედველობის	განყოფილების	უფროსი

ნათელა	ხაბეიშვილი
საფინანსო-საბიუჯეტო	სამსახურის	საბიუჯეტო	დაგეგმვისა	და
საფინანსო	 ზედამხედველობის	 განყოფილების	 მეორე
კატეგორიის	უფროსი	სპეციალისტი	ბიუჯეტის	დაგეგმვისა	და
ფორმირების	საკითხში

თენგიზ	ცაგურია მერის	წარმომადგენელი	ქალაქ	სამტრედიაში
ნუგზარ	ნუცუბიძე მერის	წარმომადგენელი	სოფელ	დიდი	ჯიხაიშში
ზაზა	ნიკოლეიშვილი მერის	წარმომადგენელი	გომის	ადმინისტრაციულ	ერთეულში
კახაბერ
კოპალეიშვილი მერის	წარმომადგენლის	მ/შ	სოფელ	იანეთში

ვლადიმერ
სოხანეიშვილი მერის	წარმომადგენელი	დაბა	კულაშში

სოფიკო
კიკაჩეიშვილი

მერის	 წარმომადგენელი	 მელაურის	 ადმინისტრაციულ
ერთეულში

გრიგოლ	დარჯანია მერის	 წარმომადგენელი	 ეწერის	 ადმინისტრაციულ
ერთეულში

ოთარ	წულეისკირი მერის	 წარმომადგენელი	 ნაბაკევის	 ადმინისტრაციულ
ერთეულში

მერაბი	არველაძე მერის	 წარმომადგენელი	 ღანირის	 ადმინისტრაციულ
ერთეულში

თენგიზ	ქორიძე მერის	 წარმომადგენელი	 საჯავახოს	 ადმინისტრაციულ
ერთეულში

ხათუნა	ლებანიძე მერის	წარმომადგენელი	სოფელ	გორმაღალში

გივი	სიხარულიძე მერის	 წარმომადგენელი	 ტოლების	 ადმინისტრაციულ
ერთეულში

მერაბ	თევზაძე მერის	 წარმომადგენელი	 ოფეთის	 ადმინისტრაციულ
ერთეულში

მარინა	ქორიძე მერის	წარმომადგენელი	სოფელ	გამოჩინებულში
ქალთამზე	ჩხეიძე მერის	წარმომადგენელის	მ/შ	სოფელ	ბაშში

ჯონი	ნადირაძე
წმინდა	დავით	აღმაშენებლის	სახელობის	საკათედრო	ტაძრის
კომპლექსის	 მშენებლობის	 ხელმძღვანელი-სამოქალაქო
მრჩეველთა	საბჭოს	წარმომადგენელი

ზაზა	ნიკოლეიშვილი სამტრედიის	 საზოგადოების	 წარმომადგენელი	 -სამოქალაქო
მრჩეველთა	საბჭოს	წევრი

ქეთინო	ფანცულაია შპს	 ‘’ბავშვთა	 საავადმყოფოს’’-ს	 დირექტორი	 -სამოქალაქო
მრჩეველთა	საბჭოს	წევრი
საქართველოს	 განათლებისა	 და	 მეცნიერების	 სამინისტროს



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/ელექტრონული	შტამპი

თინათინ	ხარძიანი ტერიტორიული	 ორგანოს	 -ქალაქ	 სამტრედიის
საგანმანათლებლო	 რესურსცენტრის	 უფროსი-სამოქალაქო
მრჩეველთა	საბჭოს	წევრი

ავთანდილ
ტორონჯაძე

საქართველოს	 რკინიგზის	 სამტრედიის	 სავაგონო	 დეპოს
უფროსი	-სამოქალაქო	მრჩეველთა	საბჭოს	წევრი

თამაზ	ჟორდანია შ.პ.ს	 სამტრედიის	 სამედიცინო	 ცენტრი	 ‘’რკინიგზა	 1872’’-ის
დირექტორი-სამოქალაქო	მრჩეველთა	საბჭოს	წევრი

ნინო	შარაშენიძე
ააიპ	 ‘’სამართლიანი	 არჩევნებისა	 და	 დემოკრატიის
განვითარების	 ორგანიზაციის’’	 სამტრედიის	 კოორდინატორი-
სამოქალაქო	მრჩეველთა	საბჭოს	წევრი.

ია	კოპალეიშვილი შპს’’არგოს	 დირექტორი’’-სამოქალაქო	 მრჩეველთა	 საბჭოს
წევრი

ვენერა	ივანიშვილი ს.ს.ი.პ	 ქალაქ	 სამტრედიის	 მე-3-ე	 საჯარო	 სკოლის
დირექტორი-	სამოქალაქო	მრჩეველთა	საბჭოს	წევრი

ლუარა	კახიანი შ.პ.ს’’ჯეოჰოსპიტალს’’-ის	 სამტრედიის	 ამბულატორიული
ცენტრის	მენეჯერი-	სამოქალაქო	მრჩეველთა	საბჭოწს	წევრი

თამაზ	ნიკურაძე შ.პ.ს’’	 სამტრედიის	 მაცნეს’’	 ტექნიკური	 მენეჯერი-
სამოქალაქო	მრჩეველთა	საბჭოს	წევრი

თამაზ	მურღულაია არასამთავრობო	 ორგანიზაცია’’სამტრედიელი’’ს
ხელმძღვანელი-სამოქალაქო	მრჩეველთა	საბჭოს	წევრი

ჯონი	სტურუა ს.ს’’მოგზაურის	 ‘’დირექტორი-სამოქალაქო	 მრჩეველთა
საბჭოს	წევრი

დარეჯან	შვანგირაძე შ.პ.ს	 ‘’ოკეანეს’’	 დირექტორი-	 სამოქალაქო	 მრჩეველთა
საბჭოს	წევრი

პავლე	ხაჩატუროვი მეწარმე-სამოქალაქო	მრჩეველთა	საბჭოს	წევრი
მერაბ	უღრელიძე საფინანსო-საბიუჯეტო	საკითხთა	კომისიის	თავმჯდომარე

მანანა	სირბილაძე
საკრებულოს	 იურიდიულ,	 ადამიანის	 უფლებათა	 დაცვის,
საპროცედურო	 და	 სამანდატო	 საკითხთა	 კომისიის
თავმჯდომარე.

ირაკლი	მელაშვილი საკრებულოს	 განათლების	 კულტურის,	 სპორტისა	 და
ახალგაზრდულ	საკითხთა	კომისიის	თავმჯდომარე.

ტარიელ	ცომაია საკრებულოს	 ინფრასტრუქტურის	 საკითხთა	 კომისიის
თავმჯდომარე.

გიორგი	ლეჟავა საკრებულოს	 შრომის	 ,ჯანმრთელობის	 დაცვისა	 და
სოციალურ	საკითხთა	კომისიის	თავმჯდომარე

სოფიკო	ახობაძე მერიის	 ადმინისტრაციული	 სამსახურის	 მეორე	 კატეგორიის
უფროსი	სპეციალისტი	გენდერულ	საკითხებში

2.	ბრძანება	ძალაში	შედის	ხელმოწერისთანავე.

დავით	ბახტაძე

სამტრედიის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი
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