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საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

სოციალური მომსახურების სააგენტო

ბრძანება
KA030449985169419
31 / ივლისი / 2019 წ.

№ 04-1440/ო

„საყოველ თაო ჯანმრთელ ობის დაცვის სახელ მწიფ ო პროგრამის
ზედამხედველ ობის/კონტროლ ის განხორციელ ების დროებითი ღონისძიების
განსაზღვრის თაობაზე“ სსიპ - სოციალ ური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის
2 0 1 9 წ ლ ი ს 11 ი ვ ლ ი ს ი ს № 0 4 - 1 3 5 5 / ო ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა შ ი ც ვ ლ ი ლ ე ბ ი ს შ ე ტ ა ნ ი ს თ ა ო ბ ა ზ ე
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54-ე–57-ე და 63-ე მუხლებისა და
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრის 2018 წლის 3 ოქტომბრის №01-14/ნ ბრძანებით დამტკიცებული “სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტოს დებულების” მე-4 მუხლის საფუძველზე,
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. „საყოველთაო ჯანმრთელობის
დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ზედამხედველობის/
კონტროლის განხორციელების დროებითი ღონისძიების განსაზღვრის თაობაზე“ სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტოს (შემდგომში-სააგენტო) 2019 წლის 11 ივლისის № 04-1355/ო ბრძანებაში
განხორციელდეს ცვლილება და ბრძანების მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული N2 დანართი
შეიცვალოს წინამდებარე ბრძანების დანართით (იხ. დანართი N2).
2. დაევალოთ:
ა) სააგენტოს ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს (გ. გოგოლაძე), წინამდებარე ბრძანების
გაგზავნა/გადაცემა საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის მართვის დეპარტამენტის, დირექტორის
აპარატის, სააგენტოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალისა და სოციალური მომსახურების
სამხარეო ცენტრებისათვის;
ბ) სააგენტოს დირექტორის აპარატს (ნ. ჩანადირი),
(www.ssa.gov.ge) განთავსება, საჯარო გაცნობის მიზნით;

ბრძანების

სააგენტოს

ვებ-გვერდზე

გ) სააგენტოს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის მართვის დეპარტამენტს (მ. მაღლაკელიძეხომერიკი), ამ ბრძანების შესრულების კოორდინაცია.
3. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს სასარჩელო განცხადებით, ქ. თბილისის საქალაქო
სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12
კილომეტრი N6), მისი ჩაბარებიდან ერთი თვის ვადაში.
4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

ﬁle:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/a7dc2f42-8482-4d8b-ad64-ce0e90449879.html

გიორგი წოწკოლაური
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ვახტანგ ჩიჩუა
შოთა ბურდული
თანარ მესხიშვილი
ნაზი ჯუღელი
ზაზა ფხოველიშვილი
ირაკლი თორთლაძე
იოსებ მეფისაშვილი
ინგა თავბერიძე
მადონა ლომიძე
ქეთევან ინაიშვილი
ნესტან მარგველაშვილი
ნანა ფრანგიშვილი
ნინო წითელაშვილი
ნინო ლაფაჩი
ნანა ტომარაძე
სოფიკო ლოგუა
მარიკა მიქავა
გოდერძი ბუგიანიშვილი
ნინო ბარათაშვილი
ცირა ტატუაშვილი
ნატალია ფუტკარაძე
ანა კიკნაველიძე
თამარ დათოშვილი
მალხაზ ელიაშვილი
შოთა ბოლქვაძე
ვერა შარუხია
თენგიზ მშვიდობაძე
ეთერი ნატროშვილი
დავით თევდორაძე
ქეთევან მანაგაძე
კახაბერი ჯავახაძე
რობინზონ წინწნკილაძე
დიმიტრი გრძელიძე
ნინო ბანძელაძე
თამაზ გრძელიძე
დალი მეფარიშვილი
სოფიო ჯუღელი
რიმა გელაძე
თეა მიქაბერიძე
ბესიკი მამაცაშვილი
თეიმურაზ ბახტაძე
ლელა ბუთხუზი
სოფიკო ფაღავა
ქეთევან გიორგელაშვილი
შორენა ხოხობაშვილი
ირმა მირზიკაშვილი
ქეთევან გიგანი
მზია ელიზბარაშვილი
რევაზ ანდრიაშვილი
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ნათელა თამაზაშვილი
მიხეილ ბოჟაძე
ნინო ჩხაიძე
მარიამ მრელაშვილი
მანანა ბურდული
მარინა ელიზბარაშვილი
მაია ჩინაშვილი
მარინა ცერაძე
ეთერ წიკლაური
მალხაზ იარაჯული
ქეთევან მელიქაძე
ლელა კალანდარიშვილი
მანანა ჩხაიძე
თინათინ ნემსიწვერიძე
ნუგზარ რატიანი
დარეჯან ლობჯანიძე
თამარ მიქაუტაძე
თამარი კაკულია
ბეჟანი კანკია
ნანა წითლიძე
ეკატერინე ჩარტია
მეგი ლემონჯავა
ანა ბეჭვაია
ირაკლი დარსალია
თინათინ ჯინჭველაძე
მაკა მამუკაშვილი
არმენუი გაბრიელიანი
კარინე არზუმანიან
ნუნუ ბერიძე
მარინა ჯავახიშვილი
ნანა ფუთურიძე
ბელა გოცირიძე
ნათია მუჯირიშვილი
ლაურა იჩუაძე
ხათუნა გოგიაშვილი
ზაურ ახრახაძე
გიორგი მელიქიძე
გია მიხაილიდი
გია ბესტავაშვილი
აარონ ძორელაშვილი
არჩილ ქამადაძე
ოთარ ქამადაძე
შოთა გვიანიძე
გუგული ბოლქვაძე
ზურაბ კუკულაძე
დიმიტრი შელია
ბექა მზარელუა
იანინა ჩხეტია
ლევან მზარელუა
ალექსანდრე ცხომელიძე
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ზაზა კეჭაყმაძე
კონსტანტინე ცქიფურიშვილი
მიტროფანე ჭყონია
გიორგი გუმბერიძე
კახაბერ მაკარიძე
თეიმურაზ მარდალეიშვილი

