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ტელ.1: (995) (0357) 223321; municipaliteti@marneuli.ge;  ვებ-გვერდი:http://www.marneuli.ge

სხდომის დამსწრე პირები

სხდომის თავმჯდომარე: თეიმურაზ ბერიძე - მუნიციპალიტეტის გამგეობა, გამგებლის მოადგილე

სხდომის თავმჯდომარის მოადგილე: ნინო დეკანოიძე - ადმინისტრაციული სამსახური, სამსახურის უფროსი

სხდომის მდივანი: ჯემალ დეკანოიძე - იურიდიული განყოფილება, განყოფილების უფროსი

სხდომის წევრი: ირინე მაჭარაშვილი - სტატისტიკისა და ანალიზის  განყოფილება, განყოფილების უფროსი

სხდომის წევრი: ნიკოლოზ შახბაზოვი - წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილება, გამგებლის წარმომადგენელი

განსახილველი საკითხები

მოქალაქე თამარა ლავრენტიევისათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე თამარა ლავრენტიევისათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე ნარინე ხუდინიანისათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე ნარინე ხუდინიანისათვის სტატუსის მინიჭება

სონია ვართუმიანის სტატუსის მინიჭება.

სონია ვართუმიანის სტატუსის მინიჭება.

გიორგი აშიგიანის სტატუსის მინიჭება.

გიორგი აშიგიანის სტატუსის მინიჭება.

მოქალაქე ვარდუშ ვერმიშიანისათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე ვარდუშ ვერმიშიანისათვის სტატუსის მინიჭება

გიორგი ბესტავაშვილის სტატუსის მინიჭება.

გიორგი ბესტავაშვილის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე ელბიდა კირაკოსიანისათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე ელბიდა კირაკოსიანისათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე ნადია ათაბეკიანისათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე ნადია ათაბეკიანისათვის სტატუსის მინიჭება

არმენიუ გარიბიანის სტატუსის მინიჭება.

არმენიუ გარიბიანის სტატუსის მინიჭება.

ანაიტ ასატრიანის სტატუსის მინიჭება.

ანაიტ ასატრიანის სტატუსის მინიჭება.

თენიკ მარტიროსიანის სტატუსის მინიჭება.



თენიკ მარტიროსიანის სტატუსის მინიჭება.

სურენ დავთიანის სტატუსის მინიჭება.

სურენ დავთიანის სტატუსის მინიჭება.

სირუშ ავეტისიანის სტატუსის მინიჭება.

სირუშ ავეტისიანის სტატუსის მინიჭება.

ანაიდა აკოფიანის სტატუსის მინიჭება.

ანაიდა აკოფიანის სტატუსის მინიჭება.

ვლადიმერ მატევოსიანის სტატუსის მინიჭება.

ვლადიმერ მატევოსიანის სტატუსის მინიჭება.

ვარსენიკ კონიანის სტატუსის მინიჭება.

ვარსენიკ კონიანის სტატუსის მინიჭება.

სარანგიულ ახვერდიანის სტატუსის მინიჭება.

სარანგიულ ახვერდიანის სტატუსის მინიჭება.

სურენ ახვერდიანის სტატუსის მინიჭება.

სურენ ახვერდიანის სტატუსის მინიჭება.

მოქალაქე რიმა ემინოვისათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე რიმა ემინოვისათვის სტატუსის მინიჭება

ვანიჩკა ქუჩურიანის სტატუსის მინიჭება.

ვანიჩკა ქუჩურიანის სტატუსის მინიჭება.

ალბერტ ბადალიანის სტატუსის მინიჭება.

ალბერტ ბადალიანის სტატუსის მინიჭება.

ნინა სარქისიანის სტატუსის მინიჭება.

ნინა სარქისიანის სტატუსის მინიჭება.

გიულნარა ალექსანიანის სტატუსის მინიჭება.

გიულნარა ალექსანიანის სტატუსის მინიჭება.

ჟდანიკ ხუდინიანის სტატუსის მინიჭება.

ჟდანიკ ხუდინიანის სტატუსის მინიჭება.

მელიკ ავეტისიანის სტატუსის მინიჭება.

მელიკ ავეტისიანის სტატუსის მინიჭება.

როზა ხაჩატრიანის სტატუსის მინიჭება.

როზა ხაჩატრიანის სტატუსის მინიჭება.

ზოია ხუდინიანის სტატუსის მინიჭება.

ზოია ხუდინიანის სტატუსის მინიჭება.

არპინე გარიბიანის სტატუსის მინიჭება.

არპინე გარიბიანის სტატუსის მინიჭება.

მარიეტა დავითიანის სტატუსის ნინიჭება.

მარიეტა დავითიანის სტატუსის ნინიჭება.

მანველ ვერმიშიანის სტატუსის მინიჭება.

მანველ ვერმიშიანის სტატუსის მინიჭება.

მოქალაქე ასია ახვერდიანისათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე ასია ახვერდიანისათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე გრაჩიკ სარქისიანისათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე გრაჩიკ სარქისიანისათვის სტატუსის მინიჭება

სრპუი ალეკსანიანის სტატუსის მინიჭება.

სრპუი ალეკსანიანის სტატუსის მინიჭება.

აზნივ ტანდარიანის სტატუსის მინიჭება.

აზნივ ტანდარიანის სტატუსის მინიჭება.



შოთა ემინოვის სტატუსის მინიჭება.

შოთა ემინოვის სტატუსის მინიჭება.

მოქალაქე ისააკ ლავრენტიევისათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე ისაკ ლავრენტიევისათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე ჟენია ცატინიანისათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე ჟენია ცატინიანისათვის სტატუსის მინიჭება

სხდომაზე გამოთქმული მოსაზრებები

კომისიის სხდომაზე აზრი გამოთქვეს კომისიის წევრებმა, მათ განიხილეს მოქალაქეთა მიერ წარმოდგენილი 
დოკუმენტაცია.

კომისიის გადაწყვეტილება

დაადგინეს:
წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე სტატუსი მიენიჭათ: 
1.სონია ვართუმიანს                               16.მელიკ ავეტისიანს                             31. სრპუი ალეკსანიანს
2. ჟდანიკ ხუდინიანს                              17.ვანიჩკა  ქუჩურიანს                          32. ვარდუშ ვერმიშიანი
3. შოთა ემინოვს                                     18.ნარინე ხუდინიანს                            33. გიორგი აშიგოვს
4. ანაიდა აკოფიანს                                 19.ვარსენიკ კონიანს                              34.ჟენია ცატინიანს
5.სირუშ ავეტისიანს                                 20. ვლადიმერ მატევოსიანს                  35.თენიკ მარტიროსიანს
6.გიორგი ბესტავაშვილს                          21.სარანგიულ ახვერდიანს                    36. სურენ დავტიანს
7.ანაიტ ასატრიანს                                   22.ალბერტ ბადალიანს                         37. თამარა ლავრენტიევს
8.რიმა ემინოვს                                         23.ელბიდა კირაკოსიანს  
9.არპინე გარიბიანს                                  24. გრაჩიკ სარქისიანს
10.ასია ახვერდიანს                                  25.გიულნარა ალექსანიანს
11.როზა ხაჩატრიანს                                26.არმენუი გარიბიანს
12. აზნივ ტანდარიას                               27.ნადია ათაბეკიანს
13. მარეტა დავითიანს                             28.სურენ ახვერდიანს
14.ზოია ხუდინიანს                                 29.მანველ ვერმიშიანს
15.ნინა სარქისიანს                                  30. ისააკ ლავრენტიევს

სხდომის თავმჯდომარე: /თ. ბერიძე/   ______________________________

სხდომის თავმჯდომარის მოადგილე: /ნ. დეკანოიძე/   ______________________________

სხდომის მდივანი: /ჯ. დეკანოიძე/   ______________________________

სხდომის წევრი: /ი. მაჭარაშვილი/   ______________________________

სხდომის წევრი: /ნ. შახბაზოვი/   ______________________________


