
                                   მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

ნინო ფერაძე - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საინფორმაციო მიმოცვლის 
საკითხებში.

ნინო კიკნაველიძე - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საინფორმაციო მიმოცვლის 
საკითხებში.

ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის 
განყოფილება
სოფიო ტაბატაძე -მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საარქივო საკითხებში.
ლამარა მესხი- მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საკადრო საკითხებში.

    ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილება

თამარ სულაქველიძე- პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში.

           მერის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილება

ნელი მდივნიშვილი-პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი წარმომადგენელბთან 
კოორდინირების საკითხებში.

ნათია შარიქაძე- პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი წარმომადგენელბთან 
კოორდინირების საკითხებში.

სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება
თამარ გიორგობიანი- მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების 
საკითხებში.
ეკატერინე ტაბატაძე- პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სახელმწიფო 
შესყიდვების საკითხებში.
                                შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახური
ინგა თურქაძე- პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შიდა აუდიტისა და 
მონიტორინგის საკითხებში.
მანანა გელხვიიძე- პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი შიდა აუდიტისა და 
მონიტორინგის საკითხებში.
როინ გელაშვილი- პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი შიდა აუდიტისა და 
მონიტორინგის საკითხებში.
                             ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახური
ქეთევან შარიქაძე-მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი კეთილმოწყობისა და 
ტერიტორიის დასუფთავების საკითხებში.
მერაბი თხელიძე-მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის 
საკითხებში.

            კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

ლელა შარიქაძე- მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი განათლების საკითხებში.

ლელა მაჭავარიანი- მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ახალგაზრდულ საქმეთა 
საკითხებში.

ხათუნა ტაბატაძე- პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი კულტურის საკითხებში.

უჩა ცხადაძე- მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სპორტის საკითხებში.



ნინო ხარაძე- მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სპორტის საკითხებში.

თინათინ მეტრეველი- მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ახალგაზრდულ საქმეთა 
საკითხებში.

                          ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური

მაია გაჩეჩილაძე-მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანდაცვის საკითხებში.

ლია ფცქიალაძე- მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანდაცვის საკითხებში.

ნანა თხელიძე- მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სოციალურ საკითხებში.

                           სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

გიორგი ხახალშვილი- პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი პირველადი აღრიცხვის 
საკითხებში.

ნუგზარ მესხი-მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამხედრო გაწვევის საკითხებში.

ლელა ჭყოიძე- პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მობილიზაციის საკითხებში.

თამაზ სახვაძე- პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სამხედრო გაწვევის 
საკითხებში.

მარიკა ბააკაშილი- მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში.

მაია შავიძე- მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი პირველადი აღრიცხვის საკითხებში.

                                    ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური

ნანული კვინიკაძე- პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მუნიციპალური ქონებისა 
და მართვის საკითხებში.

სერგო ბერაძე-მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მუნიციპალური ქონებისა და 
მართვის საკითხებში.

მიხეილ სეფაშვილი-მესამე კატეგორიის  უმცროსი სპეციალისტი მუნიციპალური ქონებისა და 
მართვის საკითხებში.

                                   შრომით ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები

ინგა ბერაძე - თანაშემწე გენდერული თანასწორობის საკითხებში.

გულიკო მაღლაფერიძე - დამხმარე მოსამსახურე ოპერატორი.

მარეხი გორგაძე - დამხმარე მოსამსახურე გენდერულ საკითხებში.


