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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

KA030161689511521

             № 01-505/ო 28 / დეკემბერი / 2021 წ.             

საქართველოს  ოკუპირებული  ტერიტორიებიდან  დევნილთა ,  შრომის ,
ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამინისტროს  ცენტრალური  აპარატის

შინაგანაწესის  დამტკიცების  შესახებ  

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის, „საქართველოს შრომის კოდექსის“ 23-ე
მუხლის, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 122-ე და 123-ე მუხლების, ,,საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 სექტემბრის N473
დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ა“ და ,,ო“ ქვეპუნქტების
შესაბამისად, 

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

 
 
1.   დამტკიცდეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და

სოციალური დაცვის სამინისტროს ცენტრალური აპარატის შინაგანაწესი.
  

2.    დამტკიცდეს  „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს შინაგანაწესის გაცნობის ფორმა“ (დანართი N1);

  
3.    დამტკიცდეს „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და

სოციალური დაცვის სამინისტროს ცენტრალური აპარატიდან გათავისუფლებული საჯარო მოსამსახურის
შემოვლის ბარათი“ (დანართი N2);

  
4.  ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

სამინისტროს შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 6 ოქტომბრის №01-220/ო ბრძანება.

  
5.      ბრძანება ძალაშია 2022 წლის 17 იანვრიდან.

 

საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრი

ეკატერინე ტიკარაძე
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