
პირადი N

61008019246 არ აკმაყოფილებს არა

61002015451 არ აკმაყოფილებს არა

61001072221 არ აკმაყოფილებს არა

01001087396 არ აკმაყოფილებს არა

61204076771 არ აკმაყოფილებს არა

01460003572 არ აკმაყოფილებს არა

61009028252 არ აკმაყოფილებს არა

61008019246 არ აკმაყოფილებს არა

61009031057 არ აკმაყოფილებს არა

01001087396 არ აკმაყოფილებს არა

61301089254 არ აკმაყოფილებს არა

58001031937 არ აკმაყოფილებს არა

61004064717 არ აკმაყოფილებს არა

57A23380-47 არ აკმაყოფილებს არა

01519089558 არ აკმაყოფილებს არა

61204076771 არ აკმაყოფილებს არა

01460003572 არ აკმაყოფილებს არა

61001080463 არ აკმაყოფილებს არა

61009006291 არ აკმაყოფილებს არა არა

59001111628 არ აკმაყოფილებს არა არა

01019083599 არ აკმაყოფილებს არა არა

42001040075 არ აკმაყოფილებს არა არა

35001095887 არ აკმაყოფილებს არა არა

განათლება

დანართი 2

                                                                                                                                                                                                                                                      

კონკურსის პირველი ეტაპი - განცხადებების გადარჩევა 

კონკრეტული ვაკანსიების (თანამდებობების) მიხედვით ვერ გადალახეს და

 კონკურსის მე-2 ეტაპზე დაშვებული არ არიან შემდეგი კანდიდატები

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

#
თანამდებობის

 დასახელება

გამოცდილ

ება

განაცხადის 

განხილვის 

შედეგი

1 მუნიციპალური ქონების და სერვისების 

მართვის სამსახურის საკუთრების 

აღიარების განყოფილების პირველი 

კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2 განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის 

ორგანიზაციებთან ურთიერთობის 

განყოფილების მეორე კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და

სერვისების მართვის სამსახური

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამსახური

3 ქალაქგანვითარებისა და ურბანული 

პოლიტიკის სამსახურის საპროექტო და 

სამშენებლო ნებართვების განყოფილების 

პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქგანვითარებისა და

ურბანული პოლიტიკის სამსახური

1



განათლება

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

#
თანამდებობის

 დასახელება

გამოცდილ

ება

განაცხადის 

განხილვის 

შედეგი61008017779 არ აკმაყოფილებს არა არა

51001027791 არ აკმაყოფილებს არა არა

61001069381 არ აკმაყოფილებს არა არა

01460003572 არ აკმაყოფილებს არა არა

26001034157 არ აკმაყოფილებს არა არა

61001063976 არ აკმაყოფილებს არა არა

61009032344 არ აკმაყოფილებს არა

61006072779 არ აკმაყოფილებს არა არა

10001069464 არ აკმაყოფილებს არა არა

59001111628 არ აკმაყოფილებს არა არა

61009033078 არ აკმაყოფილებს არა არა

31001050755 არ აკმაყოფილებს არა არა

61006069554 არ აკმაყოფილებს არა არა

61001084785 არ აკმაყოფილებს არა არა

61009028363 არ აკმაყოფილებს არა

61001068436 არ აკმაყოფილებს არა არა

42001025280 არ აკმაყოფილებს არა არა

01019083599 არ აკმაყოფილებს არა არა

61008017779 არ აკმაყოფილებს არა არა

60003004078 არ აკმაყოფილებს არა არა

51001027791 არ აკმაყოფილებს არა არა

61001069381 არ აკმაყოფილებს არა არა

61001085994 არ აკმაყოფილებს არა არა

61009030546 არ აკმაყოფილებს არა არა

61006065152 არ აკმაყოფილებს არა არა

01460003572 არ აკმაყოფილებს არა არა

26001034157 არ აკმაყოფილებს არა არა

61001063976 არ აკმაყოფილებს არა არა

61006072780 არ აკმაყოფილებს არა არა

61009030283 არ აკმაყოფილებს არა არა

3 ქალაქგანვითარებისა და ურბანული 

პოლიტიკის სამსახურის საპროექტო და 

სამშენებლო ნებართვების განყოფილების 

პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი

ქალაქგანვითარებისა და ურბანული 

პოლიტიკის სამსახურის საპროექტო და 

სამშენებლო ნებართვების განყოფილების 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

7

2


