
 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურა, 

საშტატო ნუსხა და პერსონალური შემადგენლობა 

1.08.19-ის  მდგომარეობით 

 

 

№ 
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თანამდებობა 
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ო

 

რ
ი
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ვნ

ო
ბა

 

 

სახელი და გვარი 

 

  

შე
ნი

შვ
ნა

 

1 2 3 4 5 6 

მერიის პოლიტიკური 

თანამდებობის პირები 
 

1  მერი 1 გრიგოლ იოსელიანი  

2 მერის პირველი მოადგილე 1 ზურაბ მაისურაძე  

3 მერის მოადგილე 1 ალექსანდრე დადუნაშვილი  

მერიის პროფესიული საჯარო მოხელეები: 

მერის წარმომადგენლები 
4  

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

მერაბ კუხალაშვილი(ქ.წყალტუბო)  

5 გრიგოლ სანებლიძე (გეგუთი)  

6 ვიოლა ფიოლია (გვიშტიბი)  

7 ---      (გუმბრა)  

8 არსენ ჩუბინიძე (დღნორისა)  

9 შალვა ჭოლაძე (მაღლაკი)  

10 დავით ქობულაძე (მექვენა)  

11 გრიგოლ ბერძენაძე (მუხიანი)  

12 კახა იოსელიანი (ოფურჩხეთი)  

13 რევაზ მარგველაშვილი (ოფშკ.)  

14 დავით ადამაძე   (პატრიკეთი)  

15 გიორგი ელბაქიძე (რიონი)  

16 თეიმურაზ ტორაძე (საყულია)  

17 ნიკოლოზ თევდორაძე (ფარცხ.)  

18 თეიმურაზ ჭეიშვილი (ქვიტირი)  

19 რამაზ შვანგირაძე (ცხუნკური)  

20 ზურაბ ჯიქია (სოფ.წყალტუბო)  

 1.  ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური 

21 I პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი-სამსახურის უფროსი  

1 ვახტანგ ნადარეიშვილი  

 

 

 

 



 1.1. საქმისწარმოების  განყოფილება 

 

22 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი-განყოფილების უფროსი 

1 ზოია ბაქრაძე  

23 III 
 

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი        1 ოლია კირტავა  

24 IV I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 2                    დალი ჯიქია  

25 ეკა ჭოლოკავა 

 1.2. იურიდიულ საკითხთა განყოფილება 

26  
II 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი -განყოფილების უფროსი 

1 თამარ შვანგირაძე  

27  
III 

 

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

2 

მირანდა მამისეიშვილი  

28 თეონა ჩუბინიძე  
 1.3. მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის 

განყოფილება 

29 II მეორადი სტრუქტრურული ერთეულის  

ხელმძღვანელი-განყოფილების უფროსი 

 

1 

მაია ფანჩულიძე  

30  III II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 

 

გიორგი ჯუღელი (ქ.წყალტუბო)  

31 მარიამ სანებლიძე (გეგუთი) 

32  

 

 

 

 

 

 

 

 
IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

მიხეილ ამბროლიანი (ქ.წყალტუბო)  

33 მარიჯან მამისეიშვილი (გეგუთი)  

34 ავთანდილ რუსაძე (გეგუთი)  

35 ერმილე გიგიაძე (გეგუთი)  

36 გუგულა ხვადაგიანი (გვიშტიბი)  

37 ანჟელა გვიჭიანი (გუმბრა)  

38 რუსუდან ჯგერნაია (გუმბრა)  

39 ონისე მიქაუტაძე (დღნორისა)  

40 კონსტანტინე ტყეშელაშვილი (მაღლ.)  

41 კონსტანტინე ჟორჟოლიანი (მაღლ.)  

42 ფრიდონ ჩხაბერიძე (მექვენა)  

43 ნატო ალუღიშვილი (მუხიანი)  

44 გივი წიწილაშვილი (ოფურჩხეთი)  

45 გურამ ბანძელაძე (ოფშკვითი)  

46 მელანო მაჩალაძე (პატრიკეთი)  

47 მიხეილ გოდუაძე (პატრიკეთი)  

48 ინეზა მხეცაძე (რიონი)  

49  გია მაღლაფერიძე (რიონი)  

50 მამუკა ლომიძე (საყულია)  

51 ინგა ჟორჟოლიანი (ფარცხანაყანევი)  

52 ზურაბ ხარაბაძე (ფარცხანაყანევი)  

53 თამარ მეძმარიაშვილი (ქვიტირი)  

54 მერაბ ჩირგაძე (ცხუნკური)  

55 მზია იობიძე (ცხუნკური) 



 

 

 2. საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური 

75 I პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი-სამსახურის უფროსი 
1 მალხაზ ხელაძე  

 2.1. საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება 

76 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი-განყოფილების უფროსი 

1 ფიქრია შვანგირაძე  

77 III II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  გუგული ჩხაიძე  

56 მერაბ ქაჯაია (ს.წყალტუბო)  

57  
IV 

 

II  კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

 

2 

მაია უგლავა (გვიშტიბი)  

58 ზაურბეგ გაზდელიანი (საყულია)  

 

59 IV III  კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 3 გიორგი ფაჩუაშვილი (ქ.წყალტუბო)  

60 მარინე ნადარეიშვილი  (ქვიტ)  

61 ვლადიმერ ჭეიშვილი(ქვიტირი)  

 1.4 საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ღონისძიებათა მართვის განყოფილება 

62  
II 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი-განყოფილების უფროსი 

 

1 

ნათია გახოკიძე  

63  
III 

 

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

3 

 მანანა ქურციკიძე  

64 სოფიო ყანჩაველი  

65 იოსებ ციბაძე  

66 IV I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 ელენე ტუხაშვილი  

 1.5. ადამიანური რესურსების მართვის  

განყოფილება 
 

67  
II 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი-განყოფილების უფროსი 

1 ნინო ჩიხლაძე  

68  
III 

 

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

2 ნესტან კუჭავა 

 

 

69 --- 

  

1.6. შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება 

 

70 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი-განყოფილების უფროსი 

1 ანა გელენიძე  

71 III II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 ზურაბ მურვანიძე  

72 რევაზ მხეიძე 

(იზაბელა დოლაბერიძე) 

 

73 III 
 

III  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

1 ---  

74 IV III  კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 კობა ჯიქია  



78   2 ხათუნა ჯოჯუა 

79 III III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 ლიანა ჯიმშელეიშვილი  

80 ანა ბაქრაძე 

  

 

2.2 სახაზინო განყოფილება 

 

81 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი-განყოფილების უფროსი 

1 გოგა ონიანი  

82 III 
 

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

1 

გულთამზე ჯიმშელეიშვილი  

83  
III 

 

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

2 

ირმა ტოგონიძე  

84 ლანა დანგაძე  

 2.3. ბუღალტრული აღრიცხვის  

განყოფილება 

85 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი-განყოფილების უფროსი 

1 ფატი გაგოშიძე  

86 III 

 
II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 როზა მეტრეველი  

87 III 
 

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 ქეთევან გურეშიძე 

 3.ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის 

სამსახური 

88 I პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი-სამსახურის უფროსი 
 

1 

მარეხ კანკაძე  

89  
III 

 

IIკარტეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

 

3 

მაკა გაბიძაშვილი  

90            ვახტანგ   ჩირგაძე  

91       ქრისტინე ბობოხიძე 

92 III III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1     თინათინ მარდალეიშვილი  
 3.1. აგრარულ საკითხთა 

განყოფილება 

93 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი-განყოფილების უფროსი 

1 ---  

94 III II კარტეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

1 თამარ ფანცხავა  

95 III III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 ირაკლი შალამბერიძე  

 

 4. სივრცითი მოწყობის, ინფასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის  

სამსახური 



 

 

96 I პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის  

ხელმძღვანელი-სამსახურის უფროსი 
1 მალხაზ ჩხეიძე  

97 III III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 ქრისტინა ქაქუთია  

 4.1 ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილება 

98 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  

ხელმძღვანელი -განყოფილების უფროსი 
 

1 

იონა ჯოჯუა  

99  

III 
 

 

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

 

3 

 

მამუკა გელენიძე  

100 თეიმურაზ ფაჩულია  

101                    კობა გოგიძე 

102 III III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1                კიაზო იობიძე  

 4.2 სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილება 

 

103 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  

ხელმძღვანელი -განყოფილების უფროსი 
1 ლევან ჩაკვეტაძე   

104 III II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2 ლალი ბანცაძე  

105 გალაქტიონ აფხაძე 

 5. ზედამხედველობის სამსახური 

 

106 I პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი-სამსახურის 

უფროსი 

1 გრიგოლი ყურაშვილი  

107  

 

 
III 

 

 

 

II კატეგორიის უფროსი                 

სპეციალისტი 

 

 

 

5 

ირაკლი თევდორაძე  

108 გაგა კენჭოშვილი  

109 შოთა ნუცუბიძე 

110 ლანა ნიჟარაძე 

111 ლაშა სიორიძე 

 6. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  

სამსახური 

112 I პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი-სამსახურის 

უფროსი 

1 ნათია ჩაკვეტაძე  

113  
III 

 

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

3 

ციცინო გელენიძე  

114 მარინა ჯიქია  

115 ნინო ფანცხავა 

116 III III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 ნანა ფანცხავა  

117 IV I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 ნინო ჯანელიძე  

 6.1 სოციალური დაცვის განყოფილება 

 

118 II მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  

ხელმძღვანელი -განყოფილების უფროსი 
1 იასონ გაბუნია  



 

 

 

 

 

119  
III 
 

 

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

 

2 

ნარგიზა აბესაძე  

120 თამარ ლექვინაძე  

121 III 
 

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

1 დარეჯან მიქაუტაძე  

 7. კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 

სამსახური 

122 I პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი-სამსახურის უფროსი 
1 რიმა მარგიანი  

123 III 
 

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

3 ლია გიორგობიანი  

124 ლია გუგუსიანი 

125 მაია ჯანელიძე 

126 III 
 

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

 

 

4 

ნონა ბადირეიშვილი  

127 სოფიო კიკნაძე 

128 ანა დოლაბერიძე 

129                    ანა ჭოლაძე 

130 IV II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1               მურად ბალანჩივაძე  

 8. სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახური 

131 I პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი-სამსახურის უფროსი 
1 გიორგი ჩაკვეტაძე  

132  
III 

 

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

1 

სევერიანე კოღუაშვილი  

133 III III  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

2 

ხათუნი სამხარაძე  

134 გოგი სილაგაძე 

135  
IV 

 

I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

 

2 

ბექა იობიძე  

136 დავით გოლეთიანი  

137 IV II კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 ფიქრია აფხაძე  

 9.შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის 

სამსახური 

138 I პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი-

სამსახურის უფროსი 

 

1 

მაკა თედორაძე  

139  
III 

 

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 
 

2 
დავით კაკაბაძე  

140 მარიამ ბალანჩივაძე 

141  
III 

 
 

 

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

 

 

2 

თეა მამარდაშვილი  

142                       მაია ჩიტია  



 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით  

დასაქმებულები 

 

№   სახელი და გვარი                      პოზიცია შენიშვნა 

1 ნესტორ აფხაძე მერის მრჩეველი  

2 ირმა ხელაძე მერის თანაშემწე  

3 ლერი ნიჟარაძე მერის თანაშემწე  

4 გენრიხ რომანცოვი კომპიუტერული სისტემებისა და 

ქსელების სპეციალისტი 
 

5 ელენე კრავცოვა კონსულტანტი  

6 ნათია ჩიხრაძე 
მდივანი 

 

7 
    მამუკა ბზიკაძე მერის მძღოლი 

 

8 გიგა ღაჭავა მძღოლი  

9 მირანდა 

ნიკოლეიშვილი 

დამლაგებელი  

10  

შორენა ჩიხლაძე 
დამლაგებელი 

 

11 გულნარა თუთისანი დამლაგებელი  

12 ნონა ფაილოძე დამლაგებელი  

13 ინგა დარბაიძე 
დამლაგებელი 

 

14 დალი დაშნიანი 

 დამლაგებელი 
 

 

 

 

 


