
პირადი N

1 61008016985 აკმაყოფილებს

61006015363 აკმაყოფილებს

61009006291 აკმაყოფილებს

61006063190 აკმაყოფილებს

61009030786 აკმაყოფილებს

61001066016 აკმაყოფილებს

01024037939 აკმაყოფილებს

61001056311 აკმაყოფილებს

61001086453 აკმაყოფილებს

61006028987 აკმაყოფილებს

61006066245 აკმაყოფილებს

61010007350 აკმაყოფილებს

61009007255 აკმაყოფილებს

61006013356 აკმაყოფილებს

61006031002 აკმაყოფილებს

61001029624 აკმაყოფილებს

61010004335 აკმაყოფილებს

61001066309 აკმაყოფილებს

61001004257 აკმაყოფილებს

61001026052 აკმაყოფილებს

61001013940 აკმაყოფილებს

61001070367 აკმაყოფილებს

61001006485 აკმაყოფილებს

61010002398 აკმაყოფილებს

დანართი 1

 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ადმინისტრაციის საქმისწარმოების

განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი (1 ვაკანსია)

                                                                                                                                              

კონკურსის პირველი ეტაპი კონკრეტული ვაკანსიების
 (თანამდებობების) მიხედვით წარმატებით გადალახეს და 

მეორე ეტაპზე - ტესტირებაზე დაშვებულ იქნენ  

შემდეგი კანდიდატები

#
თანამდებობის

 დასახელება

განაცხადის განხილვის 

შედეგი

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია



პირადი N

#
თანამდებობის

 დასახელება

განაცხადის განხილვის 

შედეგი

61004065544 აკმაყოფილებს

61009005466 აკმაყოფილებს

61009032345 აკმაყოფილებს

61009032116 აკმაყოფილებს

39001016105 აკმაყოფილებს

61001071149 აკმაყოფილებს

61001077212 აკმაყოფილებს

61001021344 აკმაყოფილებს

61001065350 აკმაყოფილებს

61010016624 აკმაყოფილებს

61010016611 აკმაყოფილებს

61006008073 აკმაყოფილებს

57001019630 აკმაყოფილებს

61001022150 აკმაყოფილებს

26001010635 აკმაყოფილებს

61006053298 აკმაყოფილებს

61003003016 აკმაყოფილებს

61009027974 აკმაყოფილებს

61008016967 აკმაყოფილებს

01004005761 აკმაყოფილებს

61009033083 აკმაყოფილებს

61009029409 აკმაყოფილებს

61009027227 აკმაყოფილებს

61001077212 აკმაყოფილებს

61001025704 აკმაყოფილებს

61001021344 აკმაყოფილებს

46001022827 აკმაყოფილებს

37001054465 აკმაყოფილებს

61001065350 აკმაყოფილებს

61004015431 აკმაყოფილებს

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის  

საბიუჯეტო განყოფილების უფროსი (1 

ვაკანსია)

2

საფინანსო-საბიუჯეტო

სამსახურის საბუღალტრო აღრიცხვა-

ანგარიშგების განყოფილების

 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

(1 ვაკანსია)

3

 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ადმინისტრაციის საქმისწარმოების

განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი (1 ვაკანსია)

2



პირადი N

#
თანამდებობის

 დასახელება

განაცხადის განხილვის 

შედეგი

61009032406 აკმაყოფილებს

61004070537 აკმაყოფილებს

61005007148 აკმაყოფილებს

61001021354 აკმაყოფილებს

61006008357 აკმაყოფილებს

61001073712 აკმაყოფილებს

61001049033 აკმაყოფილებს

61010016624 აკმაყოფილებს

61010016611 აკმაყოფილებს

53001043008 აკმაყოფილებს

61006059503 აკმაყოფილებს

61004014871 აკმაყოფილებს

61001022150 აკმაყოფილებს

61001069070 აკმაყოფილებს

26001010635 აკმაყოფილებს

61004014893 აკმაყოფილებს

17001014954 აკმაყოფილებს

61006059332 აკმაყოფილებს

61004004397 აკმაყოფილებს

61006069802 აკმაყოფილებს

61010008354 აკმაყოფილებს

01004005761 აკმაყოფილებს

61006049364 აკმაყოფილებს

61009033083 აკმაყოფილებს

61009026974 აკმაყოფილებს

საფინანსო-საბიუჯეტო

სამსახურის საბუღალტრო აღრიცხვა-

ანგარიშგების განყოფილების

 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

(1 ვაკანსია)

3

3



პირადი N

#
თანამდებობის

 დასახელება

განაცხადის განხილვის 

შედეგი

61001065514 აკმაყოფილებს

61003004252 აკმაყოფილებს

61006015363 აკმაყოფილებს

38001008357 აკმაყოფილებს

61010003648 აკმაყოფილებს

01024058654 აკმაყოფილებს

61001058768 აკმაყოფილებს

61006059332 აკმაყოფილებს

61001022051 აკმაყოფილებს

61001035417 აკმაყოფილებს

61009026974 აკმაყოფილებს

61003003793 აკმაყოფილებს

33001004567 აკმაყოფილებს

61008016911 აკმაყოფილებს

61002014159 აკმაყოფილებს

61006060022 აკმაყოფილებს

61006069730 აკმაყოფილებს

61001022051 აკმაყოფილებს

61010018135 აკმაყოფილებს

61004059697 აკმაყოფილებს

61009026974 აკმაყოფილებს

61009031458 აკმაყოფილებს

61004064099 აკმაყოფილებს

42001022313 აკმაყოფილებს

61001021344 აკმაყოფილებს

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური

5 მუნიციპალური პოლიტიკის

სამსახურის მუნიციპალური პოლიტიკის 

დაგეგმვის, რისკების

მართვისა და მონიტორინგის 

განყოფილებისმესამე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი - არქიტექტურისა და 

ურბანული განვითარების საკითხებში   (1 

ვაკანსია)

მუნიციპალური პოლიტიკის

სამსახურის მუნიციპალური პოლიტიკის 

დაგეგმვის, რისკების

მართვისა და მონიტორინგის 

განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი - ჯანდაცვისა და სოციალური 

უზრუნველყოფის საკითხებში   (1 ვაკანსია)

6

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და

სერვისების მართვის სამსახური

4

საფინანსო-საბიუჯეტო

სამსახურის საბუღალტრო აღრიცხვა-

ანგარიშგების განყოფილების

 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

(1 ვაკანსია)

3

მუმუნიციპალური ქონების და სერვისების 

მართვის სამსახურის მუნიციპალური 

ქონების პოლიტიკის და განკარგვის 

განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი (1 ვაკანსია)

4



პირადი N

#
თანამდებობის

 დასახელება

განაცხადის განხილვის 

შედეგი

61009031232 აკმაყოფილებს

61008016911 აკმაყოფილებს

61002014159 აკმაყოფილებს

61001086453 აკმაყოფილებს

61001087054 აკმაყოფილებს

61006060022 აკმაყოფილებს

61004038259 აკმაყოფილებს

26001010635 აკმაყოფილებს

61006069730 აკმაყოფილებს

61003006788 აკმაყოფილებს

61001022051 აკმაყოფილებს

61010018135 აკმაყოფილებს

61009026974 აკმაყოფილებს

58001028275 აკმაყოფილებს

61009031458 აკმაყოფილებს

61001018566 აკმაყოფილებს

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქგანვითარებისა და

ურბანული პოლიტიკის სამსახური

მუნიციპალური პოლიტიკის

სამსახურის მუნიციპალური პოლიტიკის 

დაგეგმვის, რისკების

მართვისა და მონიტორინგის 

განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი - ჯანდაცვისა და სოციალური 

უზრუნველყოფის საკითხებში   (1 ვაკანსია)

6

5



პირადი N

#
თანამდებობის

 დასახელება

განაცხადის განხილვის 

შედეგი

7 ქალაქგანვითარებისა და ურბანული 

პოლიტიკის სამსახურის ქალაქგეგმარებისა 

და ურბანული პოლიტიკის განყოფილების 

პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი (3 ვაკანსია) 61801089035 აკმაყოფილებს

8 ქალაქგანვითარებისა და ურბანული 

პოლიტიკის სამსახურის საპროექტო და 

სამშენებლო ნებართვების განყოფილების 

უფროსი (1 ვაკანსია) 01009009697 აკმაყოფილებს

61801089035 აკმაყოფილებს

33001069557 აკმაყოფილებს

26001036427 აკმაყოფილებს

61004004672 აკმაყოფილებს

61002000671 აკმაყოფილებს

11 ქალაქგანვითარებისა და ურბანული 

პოლიტიკის სამსახურის ისტორიული 

განაშენიანების ზონის განვითარების 

განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი  (1 ვაკანსია)
61001027557 აკმაყოფილებს

61009006291 აკმაყოფილებს

61010008484 აკმაყოფილებს

ქალაქგანვითარებისა და ურბანული 

პოლიტიკის სამსახურის საპროექტო და 

სამშენებლო ნებართვების განყოფილების 

პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი  (3 ვაკანსია)

9

10 ქალაქგანვითარებისა და ურბანული 

პოლიტიკის სამსახურის საპროექტო და 

სამშენებლო ნებართვების განყოფილების 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

(1 ვაკანსია)

ქალაქგანვითარებისა და ურბანული 

პოლიტიკის სამსახურის საპროექტო და 

სამშენებლო ზედამხედველობის 

განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი (3 ვაკანსია)

12

6



პირადი N

#
თანამდებობის

 დასახელება

განაცხადის განხილვის 

შედეგი

61001040854 აკმაყოფილებს

61001074887 აკმაყოფილებს

01024058654 აკმაყოფილებს

61002000671 აკმაყოფილებს

61001043282 აკმაყოფილებს

61002007285 აკმაყოფილებს

61001018018 აკმაყოფილებს

61004064099 აკმაყოფილებს

61004026704 აკმაყოფილებს

61001078635 აკმაყოფილებს

454DB225-00 აკმაყოფილებს

61009006291 აკმაყოფილებს

61001057204 აკმაყოფილებს

61001048619 აკმაყოფილებს

61008017157 აკმაყოფილებს

61010020245 აკმაყოფილებს

61001074887 აკმაყოფილებს

01024058654 აკმაყოფილებს

61001087589 აკმაყოფილებს

61010020133 აკმაყოფილებს

61010018644 აკმაყოფილებს

61001073164 აკმაყოფილებს

ქალაქგანვითარებისა და ურბანული 

პოლიტიკის სამსახურის საპროექტო და 

სამშენებლო ზედამხედველობის 

განყოფილების პირველი კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი (1 ვაკანსია)

13

ქალაქგანვითარებისა და ურბანული 

პოლიტიკის სამსახურის საპროექტო და 

სამშენებლო ზედამხედველობის 

განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი (3 ვაკანსია)

12

7



პირადი N

#
თანამდებობის

 დასახელება

განაცხადის განხილვის 

შედეგი

61001018018 აკმაყოფილებს

61004064099 აკმაყოფილებს

61001086447 აკმაყოფილებს

01017053092 აკმაყოფილებს

19001106503 აკმაყოფილებს

61004026704 აკმაყოფილებს

61351002034 აკმაყოფილებს

61001077212 აკმაყოფილებს

61009027452 აკმაყოფილებს

01001058085 აკმაყოფილებს

61001021344 აკმაყოფილებს

46001022827 აკმაყოფილებს

61009023167 აკმაყოფილებს

61001065350 აკმაყოფილებს

61004070537 აკმაყოფილებს

61001025821 აკმაყოფილებს

61009005185 აკმაყოფილებს

61010003648 აკმაყოფილებს

61008016749 აკმაყოფილებს

61001029009 აკმაყოფილებს

01024058654 აკმაყოფილებს

61006061211 აკმაყოფილებს

61004055810 აკმაყოფილებს

26001010635 აკმაყოფილებს

61003003016 აკმაყოფილებს

33001071153 აკმაყოფილებს

61010008354 აკმაყოფილებს

61006049364 აკმაყოფილებს

61009026974 აკმაყოფილებს

61009033083 აკმაყოფილებს

61001065514 აკმაყოფილებს

61008019619 აკმაყოფილებს

61009027730 აკმაყოფილებს

35001041566 აკმაყოფილებს

შიდა აუდიტის სამსახურის შიდა აუდიტის 

განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტის    (1 ვაკანსია)

14

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახური

ქალაქგანვითარებისა და ურბანული 

პოლიტიკის სამსახურის საპროექტო და 

სამშენებლო ზედამხედველობის 

განყოფილების პირველი კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი (1 ვაკანსია)

13

8


