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მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის

*
KA000048901520320

№ ს-442 04 / მარტი / 2020 წ.
 ბ  რ  ძ  ა  ნ  ე  ბ  ა 

 
სამუშაო  ჯგუფის  შექმნის  შესახებ  

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 54-ე
მუხლის პირველი პუნქტის „ე.ე“ და  „ე.ვ“ ქვეპუნქტების და 61-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“
ქვეპუნქტის საფუძველზე,

 

                                                                    ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კორონავირუსის გავრცელების თავიდან
აცილების მიზნით, პრევენციული ღონისძიებების განსახორციელებლად, შეიქმნას

საკოორდინაციო სამუშაო ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:

ჯგუფის ხელმძღვანელი: მცხეთის მუნიციპალიტეტის  მერი - გიორგი კაპანაძე;

ჯგუფის წევრები:

ა)მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე - გელა ბაქრაძე;

ბ)მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე - მარინა ზურაბიშვილი;

გ)მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ნინო ჭიჭინაძე;

დ)მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური
განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ვლადიმერ
ხუბაშვილი;

ე)მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვების
განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - გიორგი პაპაშვილი;

ვ)მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის პიარისა და
საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი - ქეთინო ლიპარტელიანი;

ზ)მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის
კულტურის, განათლების და სპორტის ა(ა)იპ-ებთან ურთიერთობის განყოფილების მეორადი
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - მაია მაჩხანელი;

თ)მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური
განყოფილების მესამე რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ნინო ლაზვიაშვილი;
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ი)მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის პიარისა და
საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების მესამე რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი - მარი კაპანაძე;

კ)მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის
კულტურის, განათლების და სპორტის ა(ა)იპ-ებთან ურთიერთობის განყოფილების მესამე
რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ეკატერინე ავსაჯანიშვილი, რომელიც
უზრუნველყოფს მდივნის ფუნქციის განხორციელებას: სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების
ორგანზიებას და ოქმის წარმოებას.

ლ) ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დირექტორი -
ბადრი კუკულაძე;

მ)მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი შესაბამის ადმინისტრაციულ

ერთეულში.

2. ბრძანება ძალაშია გაცნობისთანავე.

3..ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მცხეთის რაიონულ სასამართლოში (მის: ქ. მცხეთა,
სამხედროს ქ. #17) გაცნობიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში.

  

 

 

 

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი კაპანაძე
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