
დანართი 1

პირადი N
ტესტირების 

ქულა
ნაშრომი 1 ნაშრომი 2

ჯამური 

ქულა

1

საფინანსო-საბიუჯეტო

სამსახურის უფროსი (1 ვაკანსია)
61010003235 5,4 6 11 22,4

2 საფინანსო-საბიუჯეტო

სამსახურის საბუღალტრო 

აღრიცხვა-ანგარიშგების 

განყოფილების

უფროსი (1 ვაკანსია)

61009000662 5 11 7 23

61001078635 4,6 11 6 21,6

61009007255 4,2 6 12 22,2

61001086105 4,6 8 12 24,6

61004057909 5,4 8 11 24,4

მეორე ეტაპის შედეგი

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და

სერვისების მართვის სამსახური

3

                                                                                                                                              

კონკურსის მეორე ეტაპი (ტესტირება/წერითი დავალება) კონკრეტული ვაკანსიების 

(თანამდებობების) მიხედვით წარმატებით გადალახეს და 
მესამე ეტაპზე - გასაუბრებაზე დაშვებულ იქნენ  

შემდეგი კანდიდატები

#
თანამდებობის

 დასახელება

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

მუნიციპალური ქონების და

სერვისების მართვის სამსახურის 

საქალაქო მუნიციპალური

სერვისების და ორგანიზაციების 

კოორდინაციის განყოფილების

პირველი კატეგორიის უმცროსი 

სპეციალისტი (1 ვაკანსია)



პირადი N
ტესტირების 

ქულა
ნაშრომი 1 ნაშრომი 2

ჯამური 

ქულა

#
თანამდებობის

 დასახელება

61001065620 5,6 8 8 21,6

61006029331 5,6 12 11 28,6

5 მუნიციპალური პოლიტიკის

სამსახურის მუნიციპალური 

პოლიტიკის დაგეგმვის, რისკების

მართვისა და მონიტორინგის 

განყოფილებისმესამე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი - 

ეკონომიკური და მდგრადი 

განვითარებისა და დონორებთან 

ურთიერთობის საკითხებში   (1 

ვაკანსია)

61001048804 4,6 11 11 26,6

61001063353 4,2 12 12 28,2

61009007255 4,2 11 12 27,2

61004057909 5,4 12 11 28,4

61001017211 5,8 11 12 28,8

26001001077 4,6 11 12 27,6

61001063353 4,2 10 9 23,2

61008016460 4,8 11 11 26,8

61002007285 4,8 9 8 21,8

61906080345 4,2 11 11 26,2

33001075240 4,2 10 10 24,2

61004057909 5,4 12 11 28,4

 განათლების, კულტურის,

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამსახურის განათლების,

კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის პოლიტიკის

განყოფილების მესამე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი

   (1 ვაკანსია)

6

 განათლების, კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამსახურის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

ორგანიზაციებთან ურთიერთობის 

განყოფილების მეორე კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი

   (1 ვაკანსია)

4 მუნიციპალური პოლიტიკის

სამსახურის მუნიციპალური 

პოლიტიკის დაგეგმვის, რისკების

მართვისა და მონიტორინგის 

განყოფილების უფროსი    (1 

ვაკანსია)

7

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების, კულტურის,

სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური

2



პირადი N
ტესტირების 

ქულა
ნაშრომი 1 ნაშრომი 2

ჯამური 

ქულა

#
თანამდებობის

 დასახელება

8 ქალაქგანვითარებისა და

ურბანული პოლიტიკის 

სამსახურის  საპროექტო და 

სამშენებლო ნებართვების 

განყოფილების უფროსი  (1 

ვაკანსია)

61001001463 4,8 9 8 21,8

28001115347 4,6 9 8 21,6

61009027855 5 10 11 26

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახური

შიდა აუდიტის სამსახურის შიდა 

აუდიტის განყოფილების მეორე 

კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტის    (3 ვაკანსია)

9

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქგანვითარებისა და

ურბანული პოლიტიკის სამსახური

3


