საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირები
(აჭარისა და აფხაზეთის ა/რ-ები, სახელმწიფო რწმუნებულების - გუბერნატორების ადმინისტრაციები საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ
ერთეულებში, საკრებულოები, მერია)
№

საჯარო დაწესებულება

1.

აჭარის ა/რ-ის მთავრობის
აპარატი

სახელი, გვარი
ოთარ დიასამიძე

ბერდია ბერიძე
www.adjara.gov.ge

2.

აჭარის ა/რ-ის ფინანასთა და
ეკონომიკის სამინისტრო

www.mofea.ge

ლია გაბაიძე

არჩილ სირაბიძე

თანამდებობა
საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი
პირი, აჭარის ა/რ-ის მთავრობის
აპარატის იურიდიული და
ადამიანური რესურსების მართვის
დეპარტამენტის უფროსი
ინფორმაციის პროაქტიულ
გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი
პირი, აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის
შრომითი ხელშეკრულებით
დასაქმებული პირი - ინფორმაციული
ტექნოლოგიების ოპერატორი
სამართლებრივი უზრუნველყოფისა
და სახელშეკრულებო მონიტორინგის
დეპარტამენტის იურიდიული
განყოფილების II კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი

საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელ.: +995 422 27 01 99;
+995 591 01 00 21
ელ. ფოსტა: otardiasamidze@gmail.com

ტელ.: +995 591 01 00 10
ელ. ფოსტა: bberidze69@gmail.com

მის.: ბათუმი, გამსახურდიას № 9
ტელ.: +995 422 27 35 10 (115);
+995 591 10 27 15
ელ.ფოსტა: public@mofea.ge

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის
ტელ.: +995 422 27 35 10 (106)
უფროსი- პირველადი სტრუქტურული
+995 577 46 66 33
ერთეულის ხელმძღვანელი
ელ.ფოსტა: public@mofea.ge

მის.: ბათუმი, კომახიძის ქ. № 119

3.

აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობის
და სოციალური დაცვის
სამინისტრო

ანა მელაშვილი

იურიდიული დეპარტამენტის
მთავარი სპეციალისტი, საჯარო
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი
პირი

ტელ.: +995 422 24 79 07
ელ.ფოსტა: molhs.info@molhs.gov.ge

რამაზ მესხიძე

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის
მთავარი სპეციალისტი - IT

ტელ.: +995 422 24 79 07
ელ.ფოსტა: R_Meskhidze@molhs.gov.ge

http://molhs.gov.ge/
4.

აჭარის ა/რ-ის სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო

მის.: ბათუმი, კომახიძის ქ. № 119
ლაშა აბულაძე

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად
გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი
პირი/შრომითი ხელშეკრულებით
დასაქმებული პირი (IT)

ტელ.: +995 577 59 59 50; +995 422 24 78 47
ელ.ფოსტა: publicinfo@moa.ge; it@moa.ge;
l.abuladze@moa.ge

თამილა გაბაიძე

საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფასა და საჯარო
ინფორმაციის გაცემაზე
პასუხისმგებელი პირი/იურიდიული
დეპარტამენტის უფროსი

ტელ.: +995 577 57 33 88; +995 422 24 78 47
ელ. ფოსტა: publicinfo@moa.ge;
tgabaidze@yahoo.com

www.moa.ge

მის.: ბათუმი, კომახიძის ქ. № 119
5.

აჭარის ა/რ-ის განათლების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო

ნათია დოჭვირი

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა
და საქმისწარმოების დეპარტამენტის
იურიდიული განყოფილების მეორე
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი /
საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი
პირი

ტელ.: +995 422 24 53 79
ელ.ფოსტა: administracia@moecs.ge

თეონა დუმბაძე

რესურსების მართვის დეპარტამენტის

ტელ.: +995 422 24 53 79

http://bit.ly/1HrDTGP

6.

აჭარის ა/რ-ის ტურიზმისა და
კურორტების დეპარტამენტი

ზვიად ანთაძე

საზოგადოებასთან და მასმედიასთან
ურთიერთობის განყოფილების მეორე
კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი/საჯარო ინფორმაციის
პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე
პასუხისმგებელი პირი
დეპარტამენტის ადმინისტრაციული
განყოფილების უფროსი

ელ.ფოსტა: administracia@moecs.ge
მის.: ბათუმი, გუდიაშვილის ქ. № 4

ტელ.: +995 577 14 17 71
ელ.ფოსტა:administration@visitbatumi.travel

მის.: ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. № 84/86
http://bit.ly/1G95zTK
7.

აჭარის ა/რ-ის გარემოს დაცვისა
და ბუნებრივი რესურსების
სამმართველო

დავით წეროძე

საზოგადოებასთან და საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან ურთიერთობის
სამსახურის უფროსი, საჯარო
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი
პირი

ტელ.: +995 568 66 55 56
ელ.ფოსტა: davidtserodze@gmail.com

მის.: ბათუმი, ვ. გორგასლის ქ. № 124
http://bit.ly/1G988oX
8.

აჭარის ა/რ-ის საარქივო
სამმართველო

ინგა ხალვაში

იურიდიული და ადამიანური
რესურსების მართვის სამსახურის
უფროსი

ტელ.: +995 577 26 14 10; 0422 27 92 02

მერი ცენტერაძე

იურიდიული და ადამიანური
რესურსების მართვის სამსახურის
მეორე კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი

ტელ.: +995 595 95 9334; 0422 279202

ფრიდონ ქარდავა

საზღვარგარეთთან,
საზოგადოებასთან, მასმედიასთან
ურთიერთობის, დოკუმენტების
გამოყენებისა და პუბლიკაციის

ტელ.: +995 599 89 89 91
ელ.ფოსტა: pkardava@yahoo.com

http://bit.ly/1NGwtBB

განყოფილების მეორე კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი

მის.: ბათუმი, ვ. გორგასლის ქ. № 126

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა
№

საჯარო დაწესებულება

1.

აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის
აპარატი

სახელი, გვარი
ნოდარ ჯალაღანია

თანამდებობა
იურიდიულ საკითხთა და
ადამიანური რესურსების მართვის
დეპარტამენტის უფროსი

აფხაზეთის ა/რ-ის ფინანსთა და
ეკონომიკის სამინისტრო

ინგა ცანავა

იურიდიულ საკითხთა და ადამინური
რესურსების მართვის სამმართველოს
ადამიანური რესურსების მართვის
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

აფხაზეთის ა/რ-ის
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

www.mhsa.gov.ge

ტელ.: +995 32 214 01 31;
+995 599 85 83 85
ელ. ფოსტა: inga.tsanava@mail.ru

მის.: თბილისი, თამარაშვილის ქ. № 15/ა

www.mofa.gov.ge
3.

ტელ.: +995 32 237 22 65
ელ. ფოსტა: mamuka79@gmail.com;
njalagonia@abkhazia.gov.ge

მის.: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. № 42

www.abkhazia.gov.ge
2.

საკონტაქტო ინფორმაცია

მაია წურწუმია

აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს
საქმისწარმოების,ადამიანური
რესურსების მართვისა და იურიდიულ
საკითხთა სამმართველოს მთავარი
სპეციალისტი

ტელ: (+995) 551 08 09 84

მის.: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. № 16,
მე-3 სართული

4.

ნდობის აღდგენისა და
შერიგების საკითხებში
აფხაზეთის ა/რ-ის მინისტრის
აპარატი

ირაკლი თადუმაძე

ადმინისტრაციული სამსახურის
უფროსი

მის.: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. № 42

http://bit.ly/1DF5dCx
5.

აფხაზეთის ა/რ-ის იუსტიციის
დეპარტამენტი

სოფიო ყოლბაია

ადამიანური რესურსების მართვისა და
საქმისწარმოების სამმართველოს
უფროსი

www.abkhaziajustice.gov.ge
6.

აფხაზეთის ა/რ-ის სოფლის
მეურნეობის, გარემოს დაცვისა
და ბუნებრივი რესურსების
დეპარტამენტი

აფხაზეთის ა/რ-ის დევნილთა
საქმეების დეპარტამენტი

ტელ.: +995 599 50 03 55,
+995 32 222 12 05
ელ. ფოსტა: sofioyolbaia@gmail.com

მის.: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. № 17/ა
მერაბ ჩაკვეტაძე

იურიდიულ საკითხთა და
ადამიანური რესურსების მართვის
სამმართველოს უფროსი

http://bit.ly/1IaC6JE
7.

ტელ.: +995 599 88 87 72
ელ. ფოსტა: ir.tadumadze@gmail.com

ტელ.: +995 599 95 09 91
ელ. ფოსტა: sofmeurneoba@gmail.com

მის.: თბილისი, თამარაშვილის ქ. № 15/ა
ჯული არქანია

ადმინისტრაციული განყოფილების
უფროსი

ტელ.: +995 599 88 88 52;
+995 32 218 30 39
ელ. ფოსტა: juliarkania@gmail.com
მის.: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. № 16

http://bit.ly/1Dar2t6

სახელმწიფო რწმუნებულების - გუბერნატორების ადმინისტრაციები საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში
№

საჯარო დაწესებულება

1.

სამეგრელო-ზემო სვანეთში
სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია

სახელი, გვარი
ნანა კაკაჩია

თანამდებობა
ადგილობრივ თვითმმართველობის
ორგანოებთან ურთიერთობის
სამსახურის მესამე რანგის მეორე
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3.

მცხეთა-მთიანეთში
სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია

კახეთის მხარეში სახელმწიფო
რწმუნებულის - გუბერნატორის
ადმინისტრაცია

http://on.fb.me/1NSWEHT

ტელ.: +995 591 41 77 15
ელ. ფოსტა: nanakakachia@gmail.com

მის.: 2100, ზუგდიდი, ზ. გამსახურდიას
გამზ. № 45

www.szs.gov.ge
2.

საკონტაქტო ინფორმაცია

ანა ჯალაბაძე

შორენა სუმბაძე

აპარატის მთავარი სპეციალისტი

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე
პასუხისმგებელი პირი

ტელ.: +995 32 224 45 51;
+995 32 224 45 52;
+995 599 01 00 51
ელ. ფოსტა: a.jalabadze@mtskhetamtianeti.gov.ge
info@mtskheta-mtianeti.gov.ge

მის.: 3300, მცხეთა, ანტიოქიის ქ. № 7
ტელ.: +995 551 39 33 13
ელ. ფოსტა: info@kakheti.gov.ge

მის.: 2200, თელავი, ერეკლე II გამზ. № 16

4.

სამცხე-ჯავახეთში სახელმწიფო
რწმუნებულის - გუბერნატორის
ადმინისტრაცია

გოჩა ბერიძე

გუბერნატორის აპარატის უფროსის
მოადგილე

ტელ.: +995 365 22 14 34;
+995 591 51 65 65
ელ. ფოსტა: gocha12.66@gmail.com

ლაშა გვარამაძე

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ
გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი
პირი, სახელმწიფო რწმუნებულისგუბერნატორის აპარატის უფროსი
სპეციალისტი

ტელ.: +995 595 09 13 50
ელ. ფოსტა: llgvaramadze@gmail.com

www.samtskhe-javakheti.gov.ge

მის.: 0800, ახალციხე, შ. ახალციხელის № 2
5.

გურიაში სახელმწიფო
რწმუნებულის - გუბერნატორის
ადმინისტრაცია

ანა კიშინსკი

სახელმწიფო რწმუნებულისგუბერნატორის ადმინისტრაციის
სახელმწიფო რწმუნებულისგუბერნატორის აპარატის უფროსი

ტელ.: +995 599 43 55 88
ელ. ფოსტა: annakishinski@yahoo.com

ნინო ლომჯარია

აპარატის უფროსი სპეციალისტი

ელ. ფოსტა: info@guria.gov.ge

www.guria.gov.ge

6.

ქვემო ქართლში სახელმწიფო
რწმუნებულის - გუბერნატორის
ადმინისტრაცია

www.kvemokartli.gov.ge

მის.: 3500, ოზურგეთი, კოსტავას ქ. № 1
თენგიზ მუზაშვილი

გუბერნატორის ადმინისტრაციის
აპარატის უფროსი

ტელ.: +995 577 95 52 97;
+995 341 22 28 47
ელ. ფოსტა: t-muzashvili@hotmail.com;
tengiz.muzashvili@kvemokartli.gov.ge;
kvemokartli@gmail.com
მის.: 3700, რუსთავი, მეგობრობის გამზ.
№ 29ბ

7.

რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო
სვანეთში სახელმწიფო
რწმუნებულის - გუბერნატორის
ადმინისტრაცია

ეკატერინე ლაშხი

გუბერნატორის აპარატის უფროსის
მოადგილე

მის.: 0400, ამბროლაური,ბრატისლავა–
რაჭის ქ. N11

http://rls.gov.ge
8.

იმერეთის სახელმწიფო
რწმუნებულის - გუბერნატორის
ადმინისტრაცია

ნინო ცხოვრებაძე

გუბერნატორის ადმინისტრაციის
აპარატის უფროსი სპეციალისტი

შიდა ქართლში სახელმწიფო
რწმუნებულის - გუბერნატორის
ადმინისტრაცია

ტელ.: +995 595 90 06 19;
+995 431 24 70 00;
24 10 14
ელ. ფოსტა: n.tskhovrebadze@imereti.gov.ge;
info@imereti.gov.ge
მის.: 4600, ქუთაისი, რუსთაველის № 3

www.imereti.gov.ge
9.

ტელ.: +995 595 21 09 97
ელ. ფოსტა: lashkhiekaterine@gmail.com ;
gubernia5@yahoo.com

გურამ მაჭარაშვილი

გუბერნატორის მოადგილე

ტელ.: +995 370 27 80 10;
+995 599 11 80 20
ელ. ფოსტა:
gurammacharashvili@shidakartli.gov.ge

მის.: გორი, სტალინის გამზ. № 16

www.shidakartli.gov.ge

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები
თბილისი
№

საჯარო დაწესებულება

სახელი, გვარი

თანამდებობა

საკონტაქტო ინფორმაცია

1.

თბილისის საკრებულო

ნინო კეკენაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს აპარატის
საქმისწარმოების განყოფილების
პირველი კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი

www.sakrebulo.ge

ტელ.: +995 032 2 15 92 92 (427)
ცხელი ხაზი: +995 32 215 93 93
ელ.ფოსტა: info@tbsakrebulo.gov.ge
Info@tca.gov.ge
მის.: ქ. თბილისი, თავისუფლების № 2

2.

თბილისის მერია

ილია გელაშვილი

საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის და ეფექტური
საჯარო მმართველობის ხელშეწყობის
განყოფილების უფროსი

მის.: ქ. თბილისი, შარტავას ქ. № 7

www.new.tbilisi.gov.ge
3.

ააიპ მოსწავლეახალგაზრდობის ეროვნული
სასახლე

ტელ.: +995 577 15 75 40
ელ. ფოსტა: i.gelashvili@tbilisi.gov.ge

თინა მესტვირიშვილი

მაია ჩადუნელი
www.youthpalace.ge

საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობასა და
ელექტრონული ფორმით
(სამსახურებრივი ელ. ფოსტით)
გაცემის უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელი პირი
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის განყოფილების
უფროსი (ინფორმაციის
პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე
პასუხისმგებელი პირი)

ტელ.: (+995 32) 298 78 80, 599 89 97 04
ელ. ფოსტა.: hr@youthpalace.ge

ტელ.: (+995 32) 2 99 75 07
ელ. ფოსტა: pr@youthpalace.ge

მის.: ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. № 6

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
№

საჯარო დაწესებულება

სახელი, გვარი

თანამდებობა

საკონტაქტო ინფორმაცია

4.

ქ. ბათუმის მერია

ხათუნა აბულაძე

მერიის ადმინისტრაციის საჯარო
ინფორმაციის და არქივის
განყოფილების მეორე კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი

მის.: 6010, ბათუმი, ლ. ასათიანის ქ. № 25

www.batumi.ge
5.

ქ. ბათუმის საკრებულო

ტელ.: +995 422 27 26 15;
+995 599 39 37 70
ელ. ფოსტა: foi@batumi.ge

მარინე ბერიძე

საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი
პირი, საკრებულოს აპარატის
საქმისწარმოების განყოფილების
მთავარი სპეციალისტი
სამართლებრივი აქტების
სისტემატიზაციის საკითხებში

ტელ.: +995 422 27 99 83;
+995 577 30 20 28
ელ. ფოსტა: m.beridze@batunicc.ge;
beridze.marine@mail.ru

ბადრი წულუკიძე

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად
გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი
პირი, საკრებულოს აპარატის
მასმედიასა და საზოგადოებასთან
ურთიერთობის განყოფილების
მთავარი სპეციალისტი - IT მენეჯერი

ტელ.: +995 422 27 95 73;
+995 577 30 20 13;
+995 555 96 00 96
ელ. ფოსტა: b.tsulukidze@batumicc.ge;
badrius78@gmail.com

www.batumicc.ge

მის.: 6010, ბათუმი, ლ. ასათიანის ქ. № 25
6.

ქობულეთის
მუნიციპალიტეტის მერია

გივი ვერულიძე

მერიის პირველადი სტრუქტურული
ერთეულუის ხელმძღვანელი

ტელ.: +995 426 26 72 09;
+995 558 57 45 45
ელ. ფოსტა: kobuletimunicipality@gmail.com
verulidzegivi@gmail.com
მის.: 6200, ქობულეთი, დ. აღმაშენებლის
გამზ. № 141

www.kobuleti.org.ge

7.

ქობულეთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დავით ჯინჭარაძე

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი საორგანიზაციო და
საქმისწარმოების საკითხებში

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის მერია

ნონა ქოქოლაძე

მოქალაქეთა მომსახურებისა და
საქმისწარმოების განყოფილების
უფროსი

ტელ.: +995 599 85 15 13;
+995 422 25 94 00
ელ. ფოსტა: Nonaqoqoladze555gmail.com

არჩილ მხეიძე

მასმედიასთან და დონორ
ორგანიზაციებთან ურთიერთობის
განყოფილების უფროსი

ტელ.:+ 995 577 74 00 01
ელ.ფოსტა:archi.mkheidze@gmail.com
khelvachauri.mun@gmail.com
მის.: 6000, ქ. ბათუმი, დიდაჭარის ქ. № 23

www.khelvachauri.ge
9.

ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო

www.khelvachauri.ge

ელ. ფოსტა: kobsakrebulo@gmail.com

მის.: 6200, ქობულეთი, აღმაშენებლის გამზ.
№ 141

www.kobuleti.org.ge
8.

ტელ.: +995 599 01 08 77;

ჟულიეტა ჩავლეიშვილი საკრებულოს აპარატის იურიდიული
განყოფილების უფროსი (საჯარო
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი
პირი)

ტელ.: +995 422 25 91 00;
+995 599 85 15 21
ელ. ფოსტა: juna202@mail.ru;
khelvachauri.mun@gmail.com

ზაირა ჯიბლაძე

ტელ.: +995 599 85 15 07
ელ. ფოსტა: Zairajibladze@gmail.com

მთავარი სპეციალისტი მასმედიასა და
საზოგადოებასთან ურთიერთობის
საკითხებში (ინფორმაციის
პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე
პასუხისმგებელი პირი)

მის.: 6000, ქ. ბათუმი, დიდაჭარის ქ. № 23

10.

ქედის მუნიციპალიტეტის
მერია

ბადრი სურმანიძე

ადმინისტრაციული სამსახურის
უფროსი

ტელ.: (+995) 599 85 12 21
ელ. ფოსტა: keda.mun@gmail.com

11.

ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

ციური ზაქარაძე

თავმჯდომარის თანაშემწე

ტელ.: +995 425 00 34
ელ. ფოსტა: zago.zakharadze@gmail.com

მის.: 6100, ქედა, კოსტავას ქ. № 3
www.keda.ge
12.

შუახევის მუნიციპალიტეტის
მერია

ჯიმშერ აბაშიძე

იურიდიული და ადამიანური
რესურსების მართვის განყოფილების
უფროსი

ტელ.: +995 424 26 00 00;
ელ. ფოსტა: ifutkaradze76@gmail.com;
shuakhevigg@gmail.com
adm.shuakhevi@gmail.com
მის.: 6300, შუახევი, თამარ მეფის ქ. № 30

13.

შუახევის მუნიციპალიტეტი
საკრებულო

ზაურ მოსიძე

საქმის წარმოების განყოფილების
უფროსი

ტელ.: +995 424 26 00 96;
+995 599 85 21 27
ელ. ფოსტა: mosidze.z@gmail.com

მის.: 6300, შუახევი, თამარ მეფის ქ. № 30

14.

ხულოს მუნიციპალიტეტის
მერია

ნური გორგაძე

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი/სამდივნო
განყოფილების უფროსი

ტელ.: +995 598 85 12 12; +995 551 00 52 72;
+995 423 27 00 01
ელ. ფოსტა: khulocityhall@gmail.com

მის.: 6500, დაბა ხულო, ტბელ აბუსერისძის
ქ. № 1
www.khulo.ge
15.

ხულოს მუნიციპალიტეს
საკრებულო

ლევან ქედელიძე

საკრებულოს აპარატის უფროსი

ტელ.: +995 423 27 00 14;
27 00 00;
+995 598 00 12 64
ელ. ფოსტა: levan.kedelidze@mail.ru
sakrebulo@khulo.ge

მის.: 6500, დაბა ხულო, ტბელ აბუსერისძის
ქ. № 1

www.khulo.ge

სამეგრელო - ზემო სვანეთის მხარე
№

საჯარო დაწესებულება

16.

ქ. ფოთის მერია

სახელი, გვარი
ანა კილასონია

თანამდებობა
საინფორმაციო, საგარეო და
საზოგადოებასთან ურთიერთობის
განყოფილების უფროსი

საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელ.: +995 591 41 03 26
ელ. ფოსტა: poti.info@gmail.com
მის.: 0044, ქ. ფოთი, აღმაშენებლის ქ. №12

www.poticity.ge

17.

ქ. ფოთის საკრებულო

ეკატერინე ფაჩულია

საკრებულოს სპეციალისტი
გენდერული თანასწორობისა და
ადგილობრივ დონეზე
ახალგაზრდული პოლიტიკის
ხელშეწყობის საკითხებში

ტელ.: +995 493 22 13 86;
+995 595 39 59 10
ელ. ფოსტა: potisakrebulo@gmail.com

გელა ზაქარაია

იურიდიულ საკითხთა და
საქმისწარმოების განყოფილების
უფროსი

ტელ.: +995 599 85 58 25
ელ. ფოსტა: gamgeobaabasha@yahoo.com
abashismeria@gmail.com

ემა გაბელაია

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და
საინფორმაციო განყოფილების
უფროსი

ტელ.: +995 599 85 58 12
ელ. ფოსტა: emagabelaia@yahoo.com

მის.: 0044, ქ. ფოთი, აღმაშენებლის ქ. №12

www.poti-sakrebulo.ge
18.

აბაშის მუნიციპალიტეტის
მერია

www.abasha.ge

ცხელი ხაზი: +995 599 85 58 25
ელ. ფოსტა: gamgeobaabasha@yahoo.com
abashismeria@gmail.com
მის: 0200, აბაშა, ტროფი დარასელიას ქ. №1
19.

აბაშის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

გოჩა ხურცილავა

საკრებულოს აპარატის უფროსი

მის.: 0200, აბაშა, უჩა კაჭარავას ქ. № 1

www.abasha-sakrebulo.ge
20.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
მერია

ტელ.: +995 599 85 57 87;
+995 412 29 19 19
ელ. ფოსტა: abasha.mun@gmail.com

კობა ქირია

მერიის ადმინისტრაციული
სამსახურის ინფორმაციული
უზრუნველყოფისა და
ადმინისტრაციული ერთეულების
მუშაობის კოორდინაციის
განყოფილების უფროსი

ტელ: (+995) 599 72 84 74
ელ. ფოსტა: kobakiria@gmail.com;
zugdidismeria@gmail.com

მაგდალინა თოდუა

მერიის საზოგადოებასთან

ტელ.: (+995) 591 44 75 46

www.zugdidi.mun.gov.ge

ურთიერთობის განყოფილების
უფროსი

ელ. ფოსტა: magdalina1todua@yahoo.com

მის.: 2100, ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. №90
21.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

ნინო დაგარგულია

გობრონ ჯახია

აპარატის იურიდიული განყოფილების ტელ.: +995 591 44 54 03
უფროსი
ელ. ფოსტა: dagargulianino@yahoo.com
sakrebulozugdidi@gmail.com
იურიდიული განყოფილების პირველი ტელ.: +995 591 44 54 06
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ელ. ფოსტა: gjakhia@mail.ru

www.zugdidi.mun.gov.ge

22.

მარტვილის მუნიციპალიტეტის
მერია

ია ბჟალავა

www.martvili.ge
23.

მარტვილის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

გურამ წოწორია

მუნიციპალიტეტის მერიის
ადმინისტრაციული სამსახურის
ადამიანური რესურსების მართვისა და
საქმისწარმოების განყოფილების
მესამე რანგის მეორე კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი

საკრებულოს აპარატის უფროსი

მესტიის მუნიციპალიტეტის
მერია

მის.: 3100, მარტვილი, თავისუფლების
№ 10

ხატია წიკლაური

ადმინისტრაციული სამსახურის
ინფორმაციული უზრუნველყოფის
განყოფილების უფროსი

ქ.

ტელ.: +995 577 95 92 00
ელ. ფოსტა: gococo@posta.ge;
martvili.mun@gmail.com

მის.: 3100, მარტვილი, თავისუფლების
№ 10

www.martvili-sakrebulo.ge
24.

მის.: 2100, ზუგდიდი, ზვ. გამსახურდიას ქ.
№ 45
ტელ.: +995 599 03 06 63
ელ. ფოსტა: bzhalava86@gmail.com

ტელ.: +995 595 08 95 30
ელ. ფოსტა: batildisi@gmail.com;
gamgeobasazogadoeba@yahoo.com

ქ.

მის.: 3200, დაბა მესტია, სეტის მოედანი №
1

www.mestia.ge
25.

მესტიის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

ირმა ჯავლიანი

საზოგადოებასთან, მედიასთან და
არასამთავრობო სექტორთან
ურთიერთობის განყოფილების
უფროსი

ტელ.: +995 551 14 35 16
ელ. ფოსტა: irma_ushba@yahoo.com;
mestiasakrebulo@gmail.com

მის.: 3200, დაბა მესტია, სეტის მოედანი №
1
www.mestia-sakrebulo.ge
26.

სენაკის მუნიციპალიტეტის
მერია

თენგიზ ბაღათურია

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და
ინფორმაციული განყოფილების
უფროსი

ტელ.: +995 551 44 99 59
ელ. ფოსტა: savoi74@gmail.com;
senakis-gamgeoba@posta.ge

მის.: 4100, სენაკი, ჭავჭავაძის ქ. № 103
www.senaki.ge
27.

სენაკის მუნიციპალიტეტი
საკრებულო

მანანა სიორდია

საკრებულოს აპარატის პირველი
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
საქმისწარმოებისა და საოქმო
უზრუნველყოფის საკითხებში

მის.: 4100, სენაკი, შ. რუსთაველის ქ. № 243

www.senaki-sakrebulo.ge
28.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის
მერია

ტელ.: +995 591 44 99 45;
+995 413 27 50 16
ელ. ფოსტა: mananasiordia@gmail.com;
sakrebulo.senaki@gmail.com

ზვიად გრიგოლაია

მერიის პირველადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი ადმინისტრაციული სამსახურის
უფროსი

ტელ.: +995 595 51 71 75
ელ. ფოსტა: info.gamgeoba@gmail.com

მის.: 5000, ჩხოროწყუ, დ. აღმაშენებლის ქ.

№1

www.chkhorotsku.ge
29.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

შოთა ქვარცხავა

საკრებულოს აპარატის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი – საკრებულოს
აპარატის უფროსი

მის.: 5000, ჩხოროწყუ, დ. აღმაშენებლის
ქ. № 1

www.chkhorotsku-sakrebulo.ge
30.

წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტის მერია

ტელ.: +995 599 85 65 82
ელ. ფოსტა: chkhorotsku.mun@gmail.com

ეკატერინე ბელქანია

www.tsalenjikha.gov.ge
რუსუდან კვარაცხელია

მეორე რანგის მეორადი
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- საზოგადოებასთან
ურთიერთობის განყოფილების
უფროსი

ტელ.: +995 599 85 72 20
ელ. ფოსტა:ekako1973@gmail.com;
tsalenjikhisgamgeoba@gmail.com
tsalenjikhismeria@gmail.com

იურიდიული განყოფილების მესამე
რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი

ტელ.: +995 599 29 52 92
ელ. ფოსტა: rusokvaratskhelia73@gmail.com
მის.: 5200, წალენჯიხა, კ. სალიას ქ. № 5

31.

წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო

www.tsalenjikha.gov.ge

სალომე ზარქუა

იურიდიული განყოფილების მთავარი
სპეციალისტი

ტელ.: +995 599 85 71 91
ელ. ფოსტა: sali03@gmail.com

მის.: 5200, წალენჯიხა, კ. სალიას ქ. № 5

32.

ხობის მუნიციპალიტეტის
მერია

ზვიად ბუკია

ადმინისტრაციული სამსახურის
უფროსი

მის.: 5800, ხობი, ცოტნე დადიანი ქ. № 189

www.khobi.ge
33.

ხობის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

ტელ.: +995 414 22 21 93;
+995 599 85 60 85
ელ. ფოსტა:zvbukia@khobi.ge
gamgeoba@khobi.ge

ლელა შამათავა

საკრებულოს აპარატის უფროსი

ტელ.: +995 599 85 60 65
ელ. ფოსტა: lelashamatava74@gmail.com
sakrebulo@khobi-sakrebulo.ge
lela.shamatava@khobi.gov.ge

www.khobi-sakrebulo.ge
მის.: 5800, ხობი, ცოტნე დადიანი ქ. № 189

კახეთის მხარე
№

საჯარო დაწესებულება

34.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის
მერია

სახელი, გვარი
დავით აბულაძე

თანამდებობა
ადმინისტრაციული სამსახურის
უფროსი

საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელ.: +995 577 79 21 11
ელ. ფოსტა: david.abula@gmail.com;
akhmetagamgeoba@gmail.com

მის.: 7200, ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. № 49
www.myakhmeta.ge

35.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

ნონა მთიულიშვილი

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე
პასუხისმგებელი პირი

ტელ.: +995 595 15 38 38
ელ. ფოსტა: nona_mtiulishvili@yahoo.com.

მის.: 7200, ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. № 49
www.myakhmeta.ge
36.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის
მერია

მიხელ უტიაშვილი

იურიდიული სამსახურის უფროსი
სპეციალისტი

www.gurjaani.ge
37.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

ტელ.: +995 577 15 71 31
ელ. ფოსტა: mishautiashvili@gmail.com
Gurjaani_raioni@mail.ru;
Gurjaani@yahoo.com

მის.: 1500, გურჯაანი ნონეშვილის ქ. № 13
თინათინ ბიწაძე

საკრებულოს აპარატის უფროსი

ტელ.: +995 595 37 71 21
ელ. ფოსტა: bitsadzetika@gmail.com;
gurjaani.mun@gmail.com

მის.: 1500, გურჯაანი ნონეშვილის ქ. № 13
www.gurjaani.ge
38.

დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტის მერია

www.dedoplistskaro.ge

ია სულაშვილი

ადამიანური რესურსების მართისა და
საქმისწარმოების განყოფილების მე-3ე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი

ტელ.: +995 356 22 25 03;
+995 599 85 58 68
ელ. ფოსტა:
dedoplistskaro_region@yahoo.com

მის.: 1600, დედოფლისწყარო, კოსტავას ქ.
№ 44

39.

დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნანი ლაპიაშვილი

საკრებულოს აპარატის
საორგანიზაციო და საქმისწარმოების
განყოფილების მეორე კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი

ტელ.: +995 577 60 70 49
ელ. ფოსტა: dedoplistskaro.mun@gmail.com

მაკა სულაშვილი

საკრებულოს აპარატის
საორგანიზაციო და საქმისწარმოების
განყოფილების მეორე კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი
საკრებულოს აპარატის
საორგანიზაციო განყოფილების
უფროსი

ტელ.: +995 599 855 854

www.dedoplistskaro.ge

40.

ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

მაია დავითაშვილი

მის.: 1600, დედოფლისწყარო, კოსტავას
ქ. № 44
ტელ.: +995 350 27 38 00;
+995 599 85 77 25
ელ. ფოსტა: maia.davitashvili.64@yandex.ru

მის.: 2200, თელავი, ერეკლე II გამზ. № 16
www.telavi-gov.ge
41.

თელავის მუნიციპალიტეტის
მერია

ნინო აფციაური

ადმინისტრაციული სამსახურის
უფროსი

ტელ.: (+995) 551 05 06 06
(+995 350) 27 00 91
ელ. ფოსტა: nino.afciauri@yahoo.com
მის.: 2200, თელავი, ერეკლე II გამზ. № 16

42.

www.telavi-gov.ge
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
მერია

თამარ დარბაიძე

იურისტი

ტელ.: +995 599 44 50 73
ელ. ფოსტა: tamardarbaidze@gmail.com

მის.: 2700, ლაგოდეხი, 26 მაისის ქ. № 23
www.lagodekhi.org.ge

43.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
საკრებულო

თეა ივანაშვილი

მთავარი სპეციალისტი
საზოგადოებასთან და მასმედიასთან
ურთიერთობის საკითხებში

ტელ.: +995 595 21 87 38
ელ. ფოსტა: tea-ivanashvili@mail.ru

მის.: 2700, ლაგოდეხი, 26 მაისის ქ. № 23
www.lagodekhi.org.ge
44.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის
მერია

კახაბერ მარგებაძე

იურიდიული სამსახურის უფროსი

ტელ.: +995 595 76 17 77
ელ. ფოსტა: Kaxa83margebadze@gmail.com

მის.: 3800, საგარეჯო, აღმაშენებლის ქ. № 9
www.sagarejo.ge
45.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

ილია სიფროშვილი

საკრებულოს აპარატის უფროსი

ტელ.: +995 599 85 11 88
ელ. ფოსტა: ilia.sifro@gmail.com

მის.: 3800, საგარეჯო, აღმაშენებლის ქ. № 9
www.sagarejo.ge
46.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის
მერია

www.signagi.com.ge

ია პაპუაშვილი

იურიდიული სამსახურის მთავარი
სპეციალისტი

ტელ.: +995 355 23 18 77;
23 10 05
ელ. ფოსტა: signage_gamgeoba@yahoo.com

მის.: 4200, სიღნაღი, აღმაშენებლის მოედანი
№2

47.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

ნანა მანიჟაშვილი

საკრებულოს აპარატის მეორადი
სტრუქტურული ერთეულის,
საორგანიზაციო განყოფილების მეორე
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

მის.: 4200, სიღნაღი, აღმაშენებლის მოედანი
№2

www.signagi.com.ge
48.

ყვარლის მუნიციპალიტეტის
მერია

ტელ.: +995 355 23 24 56
ელ. ფოსტა: signagi.mun@gmail.com

დავით ბუცხრიკიძე

იურიდიული სამსახურის მთავარი
სპეციალისტი

ტელ.: +995 599 71 88 86
ელ. ფოსტა: daviti.butskhrikidze@gmail.com

მის.: 4800, ყვარელი, კუდიგორის ქ. № 1
www.kvareli.ge
49.

ყვარლის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

ანა უსტიაშვილი

საკრებულოს აპარატის უფროსი

ტელ.: +995 599 85 60 40
ელ. ფოსტა: anaustiashvili@yahoo.com

მის.: 4800, ყვარელი, კუდიგორის ქ. № 1
www.kvareli.ge

გურიის მხარე
№

საჯარო დაწესებულება

სახელი, გვარი

თანამდებობა

საკონტაქტო ინფორმაცია

50.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
მერია

ბუხუტი ბარამიძე

მერიის მოქალაქეთა მიღებისა და
საქმისწარმოების განყოფილების
უფროსი

ტელ.: +995 599 95 83 04
ელ. ფოსტა: lanchkhuti@lic.org.ge
magulimagu@mail.ru

საკრებულოს აპარატის უფროსი

მის.: 2800, ლანჩხუთი, კოსტავას ქ. № 37
ტელ.: +995 599 26 61 30
ელ. ფოსტა: ninoziziguri@mail.ru

www.lanchkhuti.org.ge
51.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

ნინო ძიძიგური

მის.: 2800, ლანჩხუთი, კოსტავას ქ. № 37

www.lanchkhuti.org.ge
52.

ქ. ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის მერია

ხათუნა შარაძე

მერიის ადმინისტრაციული
სამსახურის საზოგადოებასთან
ურთიერთობის განყოფილების
უფროსი

ტელ.: +995 599 60 20 22
ელ. ფოსტა: x.sharadze@gmail.com

გიორგი ხუროშვილი

მერიის ადმინისტრაციული
სამსახურის იურიდიული
განყოფილების უფროსი

ტელ.: +995 599 97 98 37
ელ. ფოსტა: xuroposta@yahoo.com

www.ozurgeti.gov.ge

მისაღების ტელ.: 0496 27 47 40
მის.: 3500, ოზურგეთი, კოსტავას ქ. № 1
53.

ქ. ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო

www.ozurgeti.gov.ge

მამუკა ქილიფთარი

საკრებულოს თავმჯდომარის
თანაშემწე

ნინო აბაშიძე

მთ. სპეციალისტი კომპიუტერული
უზრუნველყოფის ვებ-გვერდის
ადმინისტრირებისა და ინფორმაციის
მართვის საკითხებში

ტელ.: +995 599 76 09 40
ელ. ფოსტა: mamukaqiliftari@gmail.com;
q.ozurgetissakrebulo@gmail.com
ტელ.: +995 598 57 39 38
ელ. ფოსტა:Ninoabashidze2015@gmail.com
q.ozurgetissakrebulo@gmail.gom

მის.: 3500, ოზურგეთი, კოსტავას ქ. № 1

54.

ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის მერია

ხათუნა სურგულაძე

ადმინისტრაციული სამსახურის
უფროსი

ტელ.: +995 551 26 26 73
ელ. ფოსტა: xatuna251973@mail.com

მის.: 3500, ოზურგეთი, კოსტავას ქ. № 1
www.ozurgeti.org.ge
55.

ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო ერქომაიშვილი

მთავარი სპეციალისტი საჯარო
ინფორმაციის მენეჯმენტისა და
საქმისწარმოების საკითხებში

www.ozurgeti.org.ge
56.

ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტის მერია

ტელ.: +995 599 91 91 83
ელ. ფოსტა: n.erqomaishvili@gmail.com

მის.: 3500, ოზურგეთი, კოსტავას ქ. № 1
თეა უჯმაჯურიძე

ადმინისტრაციული სამსახურის
უფროსი

ტელ.: +995 577 95 55 43
ელ. ფოსტა: tea_giorgi@yahoo.com

მის.: 4900, ჩოხატაური, წერეთლის ქ. № 2
www.chokhatauri.ge

57.

ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო

მერაბ ხუნდაძე

საკრებულოს აპარატის უფროსი

ტელ.: +995 577 47 43 34
ელ. ფოსტა: merabi.xundadze@mail.ru

გივი ანთიძე

სპეციალისტი

ტელ.: +995 577 95 79 21
ელ. ფოსტა: givianr@gmail.com

www.chokhatauri.ge
მის.: 4900, ჩოხატაური, წერეთლის ქ. № 2

იმერეთის მხარე
№

საჯარო დაწესებულება

58.

ქ. ქუთაისის მერია

სახელი, გვარი
ნინო ჩაკვეტაძე

თანამდებობა
ადამინისტრაციული სამსახურის
იურიდიული განყოფილების მთავარი
სპეციალისტი

ქ. ქუთაისის საკრებულო

www.kutaisi.gov.ge

ტელ.: +995 431 24 27 92
ელ. ფოსტა: nino.chakvetadze@yahoo.com

მის.: 4600, ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. №
3

www.kutaisi.gov.ge
59.

საკონტაქტო ინფორმაცია

ცაგული პატარიძე

საკრებულოს აპარატის მეორადი
სტრუქტურული ერთეულისსამდივნო განყოფილების უფროსი

ტელ.: +995 431 24 62 33
ელ. ფოსტა: caguli@mail.ru

თეონა მელქაძე

მედიასთან და საზოგადოებასთან
ურთიერთობის განყოფილების
უფროსი

ტელ.: +995 591 00 69 65
ელ. ფოსტა: teonamelkadze@gmail.com

მის.: 4600, ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. №
3

60.

ზესტაფონის
მუნიციპალიტეტის მერია

ნატალია სამთელაძე

ადმინისტრაციული სამსახურის
უფროსი

მის.: 2000, ზესტაფონი, წერეთლის ქ. № 11

www.zestaphoni.com
61.

ზესტაფონის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დავით ბარბაქაძე

საკრებულოს აპარატის უფროსი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ნათია გახოკიძე
მერია

www.tskaltubo.gov.ge
63.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ირინა ჩაკვეტაძე
საკრებულო

www.tskaltubo.gov.ge

ტელ.: +995 595 90 40 42
ელ. ფოსტა: david-be33@mail.ru

მის.: 2000, ზესტაფონი, წერეთლის ქ. № 11

www.zestaphoni.com
62.

ტელ.: +995 595 90 40 55;
+995 492 25 26 26;
+995 492 25 27 66
ელ. ფოსტა: zestafoni@imereti.ge

მერიის მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და ღონისძიებათა
მართვის განყოფილების უფროსი

ტელ.: +995 436 22 26 17;
+995 595 95 90 72
ელ. ფოსტა: tskaltubo1@gmail.com
natiagaxokidze@gmail.com

მის.: 5400, წყალტუბო, რუსთაველის
№ 25
საინფორმაციო–ანალიტიკური და
ტელ.: +995 436 22 50 03; +995 595 95 90 77
საზოგადოებასთან ურთიერთობის
განყოფილების მეორე რანგის მეორადი ელ. ფოსტა: tskaltubo.sakrebulo@gmail.com
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი
მის.: 5400, წყალტუბო, რუსთაველის 27

ქ.

64.

სამტრედიის
მუნიციპალიტეტის მერია

ია ხოშტარია

www.samtredia.com.ge
65.

სამტრედიის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ირმა გოგია

მერიის პირველადი სტრუქტურული
ერთეულის ადმინისტრაციული
სამსახურის, მეორადი
სტრუქტურული ერთეულის
საქმისწარმოებისა და ადამიანური
რესურსების მართვის განყოფილების
უფროსი

ტელ.: 0411 22 30 22;
+995 595 33 22 25
ელ. ფოსტა: iakhoshtaria11@mail.ru

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის
(საჯარო დაწესებულების) პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის საკრებულოს აპარატის მეორე
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
საორგანიზაციო საკითხებში

ტელ.: +995 411 22 44 64;
+995 595 90 44 82
ელ. ფოსტა: irma-sakrebulo@mail.ru

მის.: 3900, სამტრედია, რესპუბლიკის ქ. №6

www.samtredia.com.ge
66.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის
მერია

მის.: 3900, სამტრედია, რესპუბლიკის ქ. №6

თამაზ ნოზაძე

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის
მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

ელ. ფოსტა: tamaznozadze1@gmail.com
მისაღები: +995 479 25 24 46
კანცელარია: +995 479 25 28 05
მის.: 5500, ჭიათურა, ე. ნინოშვილის ქ. № 7

67.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
საკრებულო

ქეთევენ ხვედელიძე

საკრებულოს აპარატის უფროსი

ტელ.: +995 577 01 78 77;
+995 479 25 25 55
ელ. ფოსტა: chiatura.mun@gmail.com
მის.: 5500, ჭიათურა, ე. ნინოშვილის ქ. № 7

68.

69.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის
მერია

საჩხერის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

მაკა კაციტაძე

ტარიელ ჩუბინიძე

ადმინისტრაციული სამსახურის
საორგანიზაციო, მატერიალურტექნიური უზრუნველყოფის,
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და
საინფორმაციო განყოფილების მეორე
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის
საკითხებში
საკრებულოს აპარატის მეორე
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
იურიდიულ საკითხებში

ტელ.: +995 599 90 06 35
ელ. ფოსტა: sachkheremeria@gmail.com
მის.: 4000, საჩხერე, თავისუფლების ქ. № 4

ტელ.: +995 435 22 13 00;
+995 557 92 15 31
ელ. ფოსტა: tarielchubinidze1957@gmail.com

მის.: 4000, საჩხერე, თავისუფლების ქ. № 4
70.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის
მერია

ნინო დოლაკიძე

ადმინისტრაციული და შესყიდვების
სამსახურის საქმისწარმოებისა და
ადამიანური რესურსების
განყოფილების პირველი კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი

ტელ .:(+995) 599 22 53 24
ელ. ფოსტა: Ninodolakidze1982@gmail.com;
terjolisgamgeoba@yahoo.com

ნინო გაბრიაძე

მუნიციპალიტეტის მერიის
საქმისწარმოებისა და ადამიანური
რესურსების განყოფილების პირველი
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ტელ .:(+995) 577 57 55 26
ელ. ფოსტა: gabriadzenino.nino1@mail.ru

მის.: 2400, თერჯოლა, რუსთაველის
№ 109
71.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

ხათუნა ნიკოლაძე

საინფორმაციო სამსახურის
განყოფილების უფროსი

ტელ.: +995 491 24 44 01;
24 44 02
+995 595 49 94 10
ელ. ფოსტა: nikoladze-75@mail.ru
მის.: 2400, თერჯოლა, ჭანტურიძის ქ. № 7

ქ.

72.

ვანის მუნიციპალიტეტის მერია

სოფიკო გიორგაძე

ადმინისტრაციული და შესყიდვების
სამსახურის საქმისწარმოებისა და
საზოგადოებასთან ურთიერთობის
განყოფილების უფროსი

ტელ.: +995 599 40 92 91;
+995 432 22 25 25
ელ. ფოსტა: sofogiorgadze77@gmail.com
vanismeria@gmail.com

http://on.fb.me/1ECi4q6
მის.: 1900, ვანი, თავისუფლების ქ. № 65
73.

ვანის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

სოფიკო ღვინიანიძე

ადამიანური რესურსების მართვისა და
საქმისწარმოების განყოფილების
უფროსის მოადგილე საქმისწარმოების
საკითხებში

ტელ.: +995 432 22 20 60;
+995 595 30 80 71
ელ. ფოსტა: vani.mun@gmail.com
sopopo1984@mail.ru

მის.: 1900, ვანი, თავისუფლების ქ. № 65
74.

ხონის მუნიციპალიტეტის
მერია

ამირან კინწურაშვილი

ადმინისტრაციული სამსახურის
ხელმძღვანელი

მის.: 5900, ხონი, თავისუფლების მოედანი
№6

http://on.fb.me/1B7XiY2
75.

ხონის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

ტელ.: +995 595 36 96 36;
+995 495 22 24 94
ელ. ფოსტა: Khonisgamgeoba@yahoo.com
amiko386@yahoo.com

ქეთევან ყუფარაძე

საკრებულოს აპარატის მეორე რანგის
მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი (იურიდიული
განყოფილების უფროსი)

ტელ.: +995 577 62 73 74
ელ. ფოსტა: khonismunicipaliteti@yahoo.com

მის.: 5900, ხონი, პ. კაკაბიძის ქ. № 17

76.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის
მერია

ელზა გვენეტაძე

ადმინისტრაციული სამსახურის
პირველი კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი

ტელ.:(+995) 595 90 52 27
ელ. ფოსტა: datucha_7@yahoo.com
მის.: 4300, ტყიბული, კ. ლომაძის მოედანი
№3

77.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

ლაშა ბოჭორიშვილი

საკრებულოს აპარატის იურიდიულ
საკითხთა და საქმისწარმოების
განყოფილების მეორადი
სტრუქუტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი

ტელ.: +995 593 20 02 48;
+995 497 22 23 23
ელ. ფოსტა: tkibuli.mun@gmail.com;

მის.: 4300, ტყიბული, კ. ლომაძის მოედანი
№3
78.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის
მერია

ლია კბილაშვილი

უფროსი სპეციალისტი

ტელ.: +995 595 90 01 77;
+995 434 22 29 29
ელ. ფოსტა: lkbilashvili@bagdati.gov.ge;
bagdatismunicipaliteti@mail.ru
მის.: 1000, ბაღდათი, ა. წერეთლის ქ. № 9

79.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

ნოდარ ებანოიძე

საკრებულოს აპარატის უფროსი

ტელ.: +995 599 60 37 60;
+995 598 70 80 17
ელ. ფოსტა: ebanoidze56@mail.ru

მის.: 1000, ბაღდათი, ა. წერეთლის ქ. № 9

80.

ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის მერია

კახაბერ გოლუბიანი

ადმინისტრაციული სამსახურის
უფროსი

ტელ.: +995 577 57 72 17;
+995 433 22 15 20
ელ. ფოსტა: golubiani70@mail.ru

მის.: 5600, ხარაგაული, 9 აპრილის ქ. № 15
81.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეის
საკრებულო

ლენა კალანდაძე

საკრებულოს აპარატის უფროსი

ტელ.: +995 595 35 46 75;
+995 433 22 15 29
ელ. ფოსტა: lena-kalandadze@mail.ru
მის.: 5600, დაბა ხარაგაული, 9 აპრილის ქ.
№ 15

მცხეთა-მთიანეთის მხარე
№

საჯარო დაწესებულება

82.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის
მერია

სახელი, გვარი
თინათინ
ცოცხალაშვილი

თანამდებობა
ადმინისტრაციული სამსახურის
საინფორმაციო განყოფილების
უფროსი

საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელ.: +995 595 15 64 85; 0346 22 19 87
ელ. ფოსტა: tsotskhalashvili@yahoo.com;
dusheti27@gmail.com
მის.: 1800, ქ. დუშეთი, რუსთაველის
№ 27

www.dusheti.org.ge

ქ.

83.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

მიხეილ ჭონქაძე

მთავარი სპეციალისტი

ტელ.: +995 555 48 27 88;
+995 346 22 19 38;
22 19 39
ელ. ფოსტა: mixeili85@mail.ru
მის.: 1800, ქ. დუშეთი, რუსთაველის
ქ. № 27

www.dusheti.org.ge
84.

თიანეთის მუნიციპალიტეტის
მერია

ლია კოხელაური

ადამიანური რესურსების მართვის,
საქმის წარმოების და
საზოგადოებასთან ურთიერთობის
განყოფილების უფროსი

მის.: 2500, დ. თიანეთი, რუსთაველის
№ 67

http://on.fb.me/18ewqz5
85.

თიანეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

ტელ.: +995 595 00 51 58;
+995 348 29 14 88
ელ. ფოსტა: liakoxelauri@yahoo.com
tianetigamgeoba@gmail.com

თამარი უშიკიშვილი

საკრებულოს აპარატის იურიდიული
განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

ტელ.: +995 557 51 17 02
ელ. ფოსტა: tamarushikishvili@mail.ru
მის.: 2500, დ. თიანეთი, რუსთაველის
ქ. № 67

86.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის
მერია

ნინო ჩინაშვილი

ადმინისტრაციული სამსახურის
პირველადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

ტელ.: +995 599 99 98 95
+995 32 251 25 60
ელ. ფოსტა: Mtskhetacityhall@gmail.com;
ninochinashvili@yahoo.com
მის.: 3300, მცხეთა, ანტიოქიის ქ. № 7

mtskheta.gov.ge

ქ.

87.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

ოთარ ჩხეიძე

საკრებულოს აპარატის უფროსი

ტელ.: +995 595 77 51 77;
+995 32 251 26 77
ელ. ფოსტა: mtskhetacouncil@gmail.com

მის.: 3300, მცხეთა, ანტიოქიის ქ. № 7
mtskheta.gov.ge
88.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის
მერია

ნუნუ ქუშაშვილი

ადმინისტრაციული სამსახურის
უფროსი

ტელ.: +995 599 67 68 87
ელ. ფოსტა: kazbegi.mun@gmail.com

მის.: ყაზბეგი, ალ. ყაზბეგის № 1
http://on.fb.me/1Cw1OFp
89.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
საკრებულო

ნინო ჩქარეული

საკრებულოს აპარატის უფროსი
სპეციალისტი საქმისწარმოების
საკითხებში

ტელ.: +995 577 60 43 36
ელ. ფოსტა: kazbegi.mun@gmail.com
chqareuli68@mail.ru

მის.: ყაზბეგი, ალ. ყაზბეგის № 1

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარე
№

საჯარო დაწესებულება

90.

ქ. ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტის მერია

სახელი, გვარი

თანამდებობა

საკონტაქტო ინფორმაცია

ბელა აბაიშვილი

მერიის ადმინისტრაციული
სამსახურის უფროსი

ტელ.: +995 555 12 24 53
ელ. ფოსტა: abaishvili.b@ambrolauri.gov.ge
info@ambrolauri.gov.ge

ნათია სოხაძე

მერიის ადმინისტრაციული
სამსახურის საზოგადოებასთან

ტელ.: +995 595 94 10 01
ელ. ფოსტა: sokhadze.n@ambrolauri.gov.ge

ურთიერთობის წამყვანი სპეციალისტი
მის: 0400, ამბროლაური, ბრატისლავარაჭის N11

91.

ambrolauri.gov.ge
ქ. ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ambrolauri.gov.ge

რობიზონ ჭელიძე

საკრებულოს აპარატის უფროსი

ტელ.: +995 599 22 37 90

ეკატერინე ჭიჭინაძე

საკრებულოს იურიდიული და საქმის
წარმოების განყოფილების უფროსი

ტელ.: +995 595 72 04 92
ელ. ფოსტა: ekaeka555@mail.ru;
qalaqambrolauri@gmail.com
მის:. 0400, ამბროლაური, მ. კოსტავას
№ 22 ა

92.

ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტის მერია
www.ambrolauri.ge

მანანა გოგობერიშვილი

მერიის ადმინისტრაციული
სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

ტელ.: +995 599 29 07 10
ელ. ფოსტ: ambrolaurisgamgeoba@gmail.com

მის: 0400, ამბროლაური, თამარ მეფის
№1
93.

ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო

www.ambrolauri.ge

ანა ვაწაძე

ქ.

ქ.

საორგანიზაციო და საზოგადოებასთან ტელ.: +995 595 40 12 32
ურთიერთობის განყოფილების
ელ.ფოსტა:ana.vawadze@mail.ru
წამყვანი სპეციალისტი
ambrolaurisakrebulo@yahoo.com
საზოგადოებასთან ურთიერთობის
საკითხებში
მის: 0400,ამბროლაური, ბრატისლავა-რაჭის
ქ.N11

94.

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
მერია

ბესიკ მუკბანიანი

გამგებლის თანაშემწე

მის.: 2900, ლენტეხი, თამარ მეფის ქ. № 24

http://on.fb.me/1x3eVgl
95.

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

ტელ.: +995 599 98 57 19;
+995 591 81 22 01
ელ. ფოსტა: besarionmukbaniani@gmail.com

ნინო ცხომარია

საკრებულოს აპარატის მთავარი
სპეციალისტი

ტელ.: +995 599 85 26 89
ელ. ფოსტა: ninotskhomaria@gmail.com;
municipality.lentechi@yahoo.com

მის.: 2900, ლენტეხი, თამარ მეფის ქ. № 24
http://on.fb.me/1x3eVgl
96.

ონის მუნიციპალიტეტის მერია

იზა რეხვიაშილი

ადმინისტრაციული სამსახურის
საქმისწარმოების განყოფილების
უფროსი

მის.: 3600, ონი, აღმაშენებლის ქუჩა №40

http://on.fb.me/1AJbhon
97.

ონის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

ტელ.: +995 591 01 03 63
ელ. ფოსტა:onisgamgeoba@gmail.com

ნინო ჯმუხაძე

საკრებულოს აპარატის I კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი

ტელ.: +995 591 01 03 38
ელ. ფოსტა: nin.jmukhadze@gmail.com

მის.: 3600, ონი, აღმაშენებლის მოედანი №1
http://on.fb.me/1H5hceo

98.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის
მერია

ზურაბი ხეცურიანი

მერიის ადმინისტრაციული
სამსახურის უფროსი

ტელ.: +995 599 18 24 25
ელ. ფოსტა: info.cageri@gmail.com

მის.: 5100, ცაგერი, რუსთაველის ქ. № 64
99.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

გოჩა მეგრელი

საკრებულოს აპარატის უფროსი

ტელ.: +995 599 56 07 56
ელ. ფოსტა: tsagerisakrebulo@gmail.com;
gochamegreli39@gmail.com;
gochamegreli@mail.ru
მის.: 5100, ცაგერი, რუსთაველის ქ. № 64

სამცხე-ჯავახეთის მხარე
№
100.

საჯარო დაწესებულება
ადიგენის მუნიციპალიტეტის
მერია

სახელი, გვარი
მამუკა კალანდაძე

თანამდებობა
გამგეობის ადმინისტრაციული
სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
საორგანიზაციო და საზოგადოებასთან
ურთიერთობის საკითხებში

საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელ.: +995 599 20 30 98
ელ. ფოსტა: adigenigamgeoba@gmail.com.;
mamuka1994@mail.com

მის.: 0300, ადიგენი, თამარ მეფის ქ. № 5
http://bit.ly/1AphR24
101.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

მიხეილ ბუსხრიკიძე

საკრებულოს აპარატის უფროსი

ტელ.: +995 598 58 89 10
ელ. ფოსტა: adisakrebulo@yahoo.com

მის.: 0300, ადიგენი, თამარ მეფის ქ. № 5
http://bit.ly/1AhL8wr

102.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის
მერია

სლავა სუარიძე

მერიის ადმინისტრაციული
სამსახურის უფროსი

მის.: 0500, ასპინძა, მეფე თამარის ქ. N3

http://bit.ly/1MuufVa
103.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

ტელ.: +995 591 91 82 75;
+995 364 29 16 16
ელ. ფოსტა: slavasuaridze@gmail.com;
aspindza888@yahoo.com

დარეჯან ზღულაძე

საკრებულოს აპარატის უფროსი

ტელ.: +995 595 09 11 49;
+995 364 29 14 43
ელ. ფოსტა: dzguladze@mail.ru;
aspindza.mun@gmail.com
მის.: 0500, ასპინძა, მეფე თამარის ქ. N3

http://bit.ly/1MuufVa
104.

ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტის მერია

ნორა პაპოიან

ადმინისტრაციული სამსახურის
საქმისწარმოების ადამიანური
რესურსების მე-3 რანგის მე-2
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ტელ.: +995 551 11 10 29
22 30 45
ელ. ფოსტა: varchutyun@gmail.com

www.akhalkalaki.ge
105.

ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო

www.akhalkalaki.ge

მის.: 0700, ახალქალაქი, ჩარენცის ქ. № 11
გოარიკ აკოპიან

საკრებულოს აპარატის უფროსი

ტელ.: +995 2 22 38 04;
+995 599 41 79 41
ელ. ფოსტა: manvelyang@gmail.com
akhalkalaki.sakrebulo555@yahoo.com
goarik.akopian@akhalkalaki.gov.ge
მის.: 0700, ახალქალაქი, მ. მაშტოცის ქ. №33

106.

ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტის
მერია

ნორა პაპოიან

ადმინისტრაციული სამსახურის
საქმისწარმოებისა და ადამიანური
რესურსების მართვის განყოფილების
მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი

ტელ.: +995 551 11 10 29

ადმინისტრაციული და იურიდიული
სამსახურის ხელმძღვანელი

ტელ.: +995 591 44 97 07
ელ. ფოსტა: baiko.ivelashvili@gmail.com;
akhaltsikhemeria@gmail.com
ტელ.: +995 591 91 89 00
ელ. ფოსტა: igogatishvili@gmail.com

ელ. ფოსტა: varchutyun@gmail.com
მის.: 0700, ახალქალაქი, ჩარენცის ქ. № 11

www.akhalkalaki.ge
107.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის
მერია

ევა იველაშვილი

ია გოგატიშვილი

საზოგადოებასა და მედიასთან
ურთიერთობის განყოფილების
ხელმძღვანელი

www.akhaltsikhe.gov.ge
108.

109.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის
მერია

მარიამ გოგოლაძე

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
იურიდიული განყოფილების
ხელმძღვანელი

ივანე მოდებაძე

პირველი კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი საზოგადოებასთან
ურთიერთობის საკითხებში.

ეკა გოშაძე

ადმინისტრაციული სამსახურის
ადამიანური რესურსებისა და საქმის
წარმოების განყოფილების უფროსი

მის.: 0800, ახალციხე, მ. კოსტავას ქ. 18
ტელ.: +995 591 44 97 75
ელ. ფოსტა: mariamg8787@gmail.com

ტელ.: +995 591 44 96 21
ელ. ფოსტა: imodebadze1989@gmail.com
მის.: 0800, ახალციხე, მ. კოსტავას ქ. 18
ტელ.: +995 367 22 33 55;
+995 367 22 44 99
ელ. ფოსტა: borjomimunicipality@gmail.com

www.borjomi.org.ge
110.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

ანა წიქარიშვილი

საკრებულოს აპარატის უფროსი-მ/შ

მის.: 1200, ბორჯომი, მესხეთის ქ. № 5
ტელ.: +995 367 22 33 55 (139);
+995 599 23 02 09

ელ. ფოსტა: borjomi.mun.@gmail.com

მის.: 1200, ბორჯომი, მესხეთის ქ. № 5
www.borjomi.org.ge
111.

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის მერია

სამსონ ფნჯოიან

ადმინისტრაციული სამსახურის
უფროსი

მის.: 3400, ნინოწმინდა, პუშკინის ქ. № 43

www.ninotsminda.ge
112.

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ტელ.: +995 361 22 24 14;
+995 595 22 60 11
ელ. ფოსტა:
ninotsmindagamgeoba@gmail.com

არფიქ სოღოიანი

საკრებულოს აპარატის უფროსი

ტელ.: +995 361 22 26 94;
+995 599 18 01 58
ელ. ფოსტა: sakrebulo@yahoo.com

მის.: 3400, ნინოწმინდა, პუშკინის ქ. № 43

www.ninotsminda.ge

ქვემო ქართლის მხარე
№
113.

საჯარო დაწესებულება
ქ. რუსთავის მერია

www.rustavi.ge

სახელი, გვარი
სალომე ლომიძე

თანამდებობა
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე
პასუხისმგებელი პირი

საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელ.: 0341 22 00 97
ელ. ფოსტა: Salome.lomidze@rustavi.gov.ge

მის.: 3700, რუსთავი, კოსტავას № 20

114.

ქ. რუსთავის საკრებულო

სოფიო კარანაძე

საკრებულოს აპარატის უფროსი

მის.: 3700, რუსთავი, კოსტავას № 20

www.rustavi.ge
115.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის
მერია

გელა გოგრიჭიანი

ადმინისტრაციული სამსახურის
პირველი რანგის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი

117.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის
მერია

www.bolnisi.gov.ge

ტელ.: (+995) 593 25 25 25; (+995) 322 47 58
91
ელ. ფოსტა: meria@gardabani.gov.ge
gamgeoba.gardabani@gmail.com
gela.gogrichiani@gardabani.gov.ge
მის.: 1300, გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის
№ 127

www.gardabani.ge
116.

ტელ.: +995 599 85 70 79 , 0341 22 45 54
ელ. ფოსტა: sophio.karanadze@rustavi.gov.ge

ოთარი გავაშელიშვილი

საკრებულოს პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის
(აპარატის) ხელმძღვანელი

ტელ.:(+995) 577 95 54 84
ელ. ფოსტა: gardabani.mun@gmail.com
otar.gavaselisvili@gmail.com
მის.: 1300, გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის
№ 73

პაპუნა მუშკუდიანი

ადმინისტრაციული სამსახურის
უფროსი

ტელ.: (+995) 599 85 99 20
ელ. ფოსტა: p.mushkudiani@gmail.com
bolnisimunicipality@gmail.com

ჯუმბერ გობეჯიშვილი

მოქალაქეთა მომსახურების
განყოფილების უფროსი

ტელ.: +995 358 22 25 55;
+995 599 85 98 40
ელ. ფოსტა: bubagobejishvili@gmail.com;
bolnisimunicipality@gmail.com
მის.: 1100, ბოლნისი, სულხან-საბა
ორბელიანის ქ. № 106

ქ.

ქ.

118.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

თამარ ასათიანი

საკრებულოს აპარატის უფროსი

მის.: 1100, ბოლნისი, სულხან-საბა
ორბელიანის ქ. № 106

www.bolnisi.gov.ge
119.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის
მერია

ტელ.: +995 599 85 98 52
ელ. ფოსტა: asatianitamari@gmail.com

ნინო დეკანოიძე

ადმინისტრაციული სამსახურის
უფროსი

ტელ.: +995 357 22 22 12;
+995 599 85 99 80
ელ. ფოსტა: dekanoidze.nino@yahoo.com
მის.: 3000, მარნეულის, რუსთაველის
ქ. № 73

www.marneuli.ge
120.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

ნინო ბერიძე

საკრებულოს აპარატის უფროსი

მის.: 3000, მარნეულის, რუსთაველის
№ 73

www.marneuli.ge
121.

დმანისის მუნიციპალიტეტის
მერია

www.dmanisi.com.ge

ტელ.: +995 357 22 53 07;
+995 599 85 73 30
ელ. ფოსტა: ninoberidze61@gmail.com

პაატა ყულიაშვილი

ადმინისტრაციული სამსახურის
უფროსი

ტელ.: +995 360 22 25 23;
+995 599 85 66 70
ელ. ფოსტა: dmanisi.mun@gmail.com

ქეთევან მარტიაშვილი

მთავარი სპეციალისტი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის
საკითხებში (უზრუნველყოფს საჯარო
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასა და
პროაქტიულ გამოქვეყნებას)

ტელ.: +995 599 85 67 09
ელ. ფოსტა: martiashviliq@mail.ru

მის.: 1700, დმანისი, წმინდა ნინოს ქ. № 41

ქ.

122.

დმანისის მუნიციპალიტეტი
საკრებულო

თინათინ ციხელაშვილი

საკრებულოს მთავარი სპეციალისტი
ადამიანური რესურსების მართვასა და
საქმისწარმოების საკითხებში

მის.: 1700, დმანისი, წმინდა ნინოს ქ. № 41

www.dmanisi.com.ge
123.

თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის მერია

ტელ.: +995 599 85 67 00;
+995 360 22 24 24;
22 16 40
ელ. ფოსტა: t.cixelashvili@gmail.com
Dmanisi.Mun@gmail.com

მარინე გიგაური

კანცელარიის განყოფილების უფროსი
PR-ისა და საზოგადოებასთან
ურთიერთობის მენეჯერი

ტელ.: +995 577 95 47 15
ელ. ფოსტა: tetritskarogamgeoba@yahoo.com

მის.: 2300, თეთრიწყარო, თამარ მეფის
ქ. № 34
www.tetritskaro.ge
124.

თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დალი აფციაური

საკრებულოს აპარატის უფროსი

მის.: 2300, თეთრიწყარო, თამარ მეფის
ქ. № 34

www.tetritskaro.ge
125.

წალკის მუნიციპალიტეტის
მერია

ტელ.: +995 577 95 47 40
ელ. ფოსტა: daphtsiauri@tetritskaro.gov.ge;
sakrebulo@tetritskaro.gov.ge.

ევგენია ფურცელაძე

მერიის ადმინისტრაციული
სამსახურის უფროსი

ტელ.: +995 599 85 70 30
ელ. ფოსტა: ivetagamgeoba@gmail.com
მის.: 5300, წალკა, არისტოტელეს ქ. № 22

126.

წალკის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

თამარ ცქიტიშვილი

საკრებულოს აპარატის უფროსი

ტელ.: +995 599 85 70 10
ელ. ფოსტა: tamari1977@mail.ru
მის.: 5300, წალკა, არისტოტელეს ქ. № 22

შიდა ქართლის მხარე
№
127.

საჯარო დაწესებულება
ქ. გორის მუნიციპალიტეტი
მერია

სახელი, გვარი
ნინო წეწვაძე

თანამდებობა
ქალაქის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციული სამსახურის
უფროსი

საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელ.: +995 599 85 17 77
ელ. ფოსტა: tsetsvadzenino@gmail.com

მის.: 1400 , გორი, სტალინის ქ. № 16
http://on.fb.me/1I1BnHT
128.

ქ. გორის მუნიციპალიტეტი
საკრებულო

ხატია ჯალაბაძე

საკრებულოს სპეციალისტი

ტელ.: +995 599 85 40 23
ელ. ფოსტა: xatia_mari@mail.ru

მის.: 1400 , გორი, სტალინის ქ. № 16
http://on.fb.me/1Gucpjn

129.

გორის მუნიციპალიტეტის
მერია

ნათია მდინარიძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის
განყოფილების უფროსი

ტელ.: +995 577 50 09 12
ელ. ფოსტა: natiamdinaridze@gmail.com

მის.: 1400 , გორი, სტალინის ქ. № 16
http://on.fb.me/1H5YOCf
130.

გორის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

გიორგი ღვინიაშვილი

საზოგადოებასთან და მასმედიასთან
ურთიერთობის საკითხებში
საკრებულოს აპარატის სპეციალისტი

ტელ.: +995 599 85 18 15
ელ. ფოსტა: givicha6@gmail.com

მის.: 1400 , გორი, გრიგოლ ფერაის № 5
131.

კასპის მუნიციპალიტეტის
მერია

ნინო ჯინიყაშვილი

ადმინისტრაციული სამსახურის
ხელმძღვანელი

www.kaspi.org.ge
132.

კასპის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

www.kaspi.org.ge

ტელ.: +995 599 49 33 55
ელ. ფოსტა: njiniyashvili@gmail.com

მის.: 2600, კასპი, კოსტავას ქ. № 18
მანუჩარ ბერიანიძე

საკრებულოს თავმჯდომარის
თანაშემწე

ტელ.: +995 599 85 74 01
ელ. ფოსტა: manucharberianidze@yahoo.com

მის.: 2600, კასპი, სააკაძის ქ. № 68

133.

ქარელის მუნიციპალიტეტის
მერია

ელგუჯა ხაბელაშვილი

ადმინისტრაციული სამსახურის
უფროსი

ტელ.: +995 599 24 44 97
ელ. ფოსტა: guja.khabelasvili@gmail.com

მის.: 4500, ქარელი, ნინოშვილის ქ. № 3
www.qareli.ge
134.

ქარელის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

მაია გოგიჩაშვილი

მარიამ კოშკაძე

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
აპარატის უფროსი

ტელ.: +995 551 12 70 40
ელ. ფოსტა: gogichashvilim@gmail.com

საკრებულოს მესამე კატეგორიის
მეორე რანგის უფროსი სპეციალისტი

ტელ.: +995 598 27 38 47
ელ. ფოსტა: koshkadzem@gmail.com

www.qareli.ge
მის.: 4500, ქარელი, ნინოშვილის ქ. № 3
135.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერია

მურმან ცენგერაშვილი

მერიის მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა და საინფორმაციო
განყოფილების ხელმძღვანელი

www.khashuri.org.ge
136.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

www.khashuri.org.ge

ტელ.: +995 577 95 17 50;
+995 368 24 23 30
ელ. ფოსტა: gamgeoba@khashuri.org.ge
nsukhiashvili1@khashuri.org.ge

მის.: 5700, ხაშური, ტაბიძის ქ. № 2
თეა ჯაფარაშვილი

საკრებულოს თავმჯდომარის
თანაშემწე

ტელ.: +995 368 24 30 00;
+995 577 95 17 63
ელ. ფოსტა: t.japarashvili@yahoo.com

მის.: 5700, ხაშური, ტაბიძის ქ. № 2

