


 

დანართი 1 

დამტკიცებულია 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2019 წლის 16 აგვისტოს  №234 განკარგულებით 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის 

უფლებათა დაცვის კომისიის პერსონალური შემადგენლობა 

 

 1. ლევან ჟორჟოლიანი (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 2. თინათინ ნიბლოშვილი (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 3. გიორგი ჩაკვეტაძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 4. ავთანდილ ცინცაძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 5. ნინო რუხაძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 6. ალექსანდრე ხუჯაძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

            7. ქეთევან მამულაშვილი (ქართული ოცნება - კონსერვატორები); 

 8. ლილე ლიპარტელიანი (ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა); 

 9. ელენე ოზაშვილი (ევროპული საქართველო - თბილისი). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი 2 

დამტკიცებულია 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2019 წლის 16 აგვისტოს  №234 განკარგულებით 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის პერსონალური შემადგენლობა 

 

 1. ოთარ გრიგოლია (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 2. ლევან დავითაშვილი (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 3. ლევან არველაძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 4. რამინა ბერაძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 5. თემურ გორგაძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 6. ირაკლი ზარქუა (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

            7. დავით უთმელიძე (ქართული ოცნება -კონსერვატორები); 

 8. ლევან დარახველიძე (ქართული ოცნება -მრეწველები); 

 9. ირაკლი ნადირაძე (ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა); 

 10. გიორგი გაბაშვილი (ევროპული საქართველო - თბილისი); 

 11. გოჩა თევდორაძე (უფრაქციო); 

 12. ვახტანგ შაქარიშვილი (უფრაქციო). 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი 3 

დამტკიცებულია 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2019 წლის 16 აგვისტოს  №234 განკარგულებით 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა 

და სოციალურ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობა 

 

 1. გიორგი ბირბიჩაძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 2. ნინო ლაცაბიძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 3. თამარ ტალიაშვილი (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 5. გიორგი დოხტურიშვილი (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 6. გიორგი მუსხელიშვილი  (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

            7.  მიხეილ ამაშუკელი (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

            8. ვლადიმერ ძნელაძე (ქართული ოცნება - მრეწველები); 

 9. ლილე ლიპარტელიანი (ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა); 

           10. დათო ჟღენტი (ევროპული საქართველო - თბილისი); 

           11. ფრიდონ ინჯია  (უფრაქციო). 

 

 

  

 

 

 

 



 

დანართი 4 

დამტკიცებულია 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2019 წლის 16 აგვისტოს  №234 განკარგულებით 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სატრანსპორტო საკითხთა  

კომისიის პერსონალური შემადგენლობა 

 

 1. თევდორე ისაკაძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 2. ილია ჯიშკარიანი (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 3. შალვა ოგბაიძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 4. გიორგი ახვლედიანი (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 5. მიხეილ ამაშუკელი (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 6. დავით რურუა (ქართული ოცნება - მრეწველები); 

 7. ირაკლი ნადირაძე (ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი 5 

დამტკიცებულია 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2019 წლის 16 აგვისტოს  №234 განკარგულებით 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლებისა და 

კულტურის კომისიის პერსონალური შემადგენლობა 

 

 1. თამარ ტალიაშვილი (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 2. ანა ლაშხი (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 3. მარიკა დარჩია (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 4. ბექა დავითულიანი (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 5. ერეკლე კუხიანიძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 6. გულია გოცირიძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 7. ქეთევან ჯოხაძე (ქართული ოცნება -კონსერვატორები); 

 8. ვლადიმერ ძნელაძე (ქართული ოცნება - მრეწველები); 

 9. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი (ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი 6 

დამტკიცებულია 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2019 წლის 16 აგვისტოს  №234 განკარგულებით 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გარემოს დაცვის 

კომისიის პერსონალური შემადგენლობა 

 

 

 1. ერეკლე კუხიანიძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 2. თარაშ შურღაია (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 3. ლევან ჯაფარიძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 4. ლევან ჟორჟოლიანი (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 5. გიორგი დოხტურიშვილი (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 6. გიორგი ტყემალაძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 7. ლევან ხაბეიშვილი (ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა); 

 8. ელენე ოზაშვილი (ევროპული საქართველო - თბილისი). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი 7 

დამტკიცებულია 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2019 წლის 16 აგვისტოს  №234 განკარგულებით 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარებისა 

და საინვესტიციო პოლიტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების 

კომისიის პერსონალური შემადგენლობა 
 

            1. ნინო ლაცაბიძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 2. ოთარ გრიგოლია (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 3. ლევან არველაძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 4. ილია ჯიშკარიანი (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 5. ალექსანდრე ხუჯაძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 6. ნინო რუხაძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 7. ქეთევან ჯოხაძე (ქართული ოცნება -კონსერვატორები); 

 8. ლევან დარახველიძე (ქართული ოცნება - მრეწველები); 

 9. მარინა დათუკიშვილი (ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა); 

 10. ფრიდონ ინჯია (უფრაქციო); 

  

 

 

 

 

 

 

 



დანართი 8 

დამტკიცებულია 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2019 წლის 16 აგვისტოს  №234 განკარგულებით 

 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სახელდებისა და სიმბოლიკის 

კომისიის პერსონალური შემადგენლობა 

 

 1. თინათინ ნიბლოშვილი (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 2. მარიკა დარჩია (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 3. ანა ლაშხი (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 4. გიორგი ბირბიჩაძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 5. თარაშ შურღაია (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 6. გულია გოცირიძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი 9 

დამტკიცებულია 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2019 წლის 16 აგვისტოს  №234 განკარგულებით 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობა 
 

 1. გიორგი ჩაკვეტაძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 2. ლევან ჯაფარიძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 3. ავთანდილ ცინცაძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 4. დავით ჭელიძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 5. გიორგი მუსხელიშვილი (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 6. შალვა ოგბაიძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 7. დავით რურუა (ქართული ოცნება - მრეწველები); 

 8. მარინა დათუკიშვილი (ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი 10 

დამტკიცებულია 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2019 წლის 16 აგვისტოს  №234 განკარგულებით 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარებისა 

და საქალაქო მეურნეობის კომისიის პერსონალური შემადგენლობა 

 

  1. რევაზ სოხაძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

2. გიორგი ტყემალაძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

3. ბექა დავითულიანი (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

4. თევდორე ისაკაძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

5. დავით ჭელიძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

6. დავით უთმელიძე (ქართული ოცნება -კონსერვატორები); 

7. ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი (ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა); 

8. გიორგი გაბაშვილი (ევროპული საქართველო - თბილისი); 

9. გოჩა თევდორაძე (უფრაქციო); 

           10. ვახტანგ შაქარიშვილი (უფრაქციო); 

 11. ჯაბა ჯიშკარიანი (უფრაქციო). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი 11 

დამტკიცებულია 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2019 წლის 16 აგვისტოს  №234 განკარგულებით 

 

                                                                   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო 
კომისიის პერსონალური შემადგენლობა 

  

 1. რამინა ბერაძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 2. გიორგი ახვლედიანი (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 3. ირაკლი ზარქუა (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 4. ლევან დავითაშვილი (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 5. თემურ გორგაძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 6. რევაზ სოხაძე (ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო); 

 7. ლევან ხაბეიშვილი (ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა); 

 8. დათო ჟღენტი (ევროპული საქართველო - თბილისი); 

 9. ქეთევან მამულაშვილი (ქართული ოცნება - კონსერვატორები); 

 10. ჯაბა ჯიშკარიანი (უფრაქციო). 

  

                                        

 

 


