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№ საკონკურსო თანამდებობა 

რ
აო

დ
ე 

ნო
ბ

ა 

ტესტირება  

(სამართლებრივი აქტები, ყველა 

პოზიციისათვის) 

წერითი დავალება 1 

(სამართლებრივი აქტები) 

წერითი დავალება 2 

(სამართლებრივი აქტები) 

1 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინის-

ტრაციის საჯარო ინფორმაციის და არქივის გან-

ყოფილების უფროსი 

1 ა) საქართველოს 

კონსტიტუცია; 

ბ) საქართველოს ორგანული 

კანონი „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

კოდექსი“;  

გ) „საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს 

კანონი; 

დ) საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული 

კოდექსი. 

 

 

საქართველოს იუსტიციის მინის-

ტრის 2007 წლის 15 ივნისის №174 

ბრძანებით დამტკიცებული 

„დაწესებულებათა არქივების 

მუშაობის წესების შესახებ“ 

 

„ქ. ბათუმის მერიაში საჯარო 

ინფორმაციის ელექტრონული 

ფორმით მოთხოვნისა და პროაქ-

ტიულად გამოქვეყნების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ 

თვითმმართველი ქალაქ ბა-

თუმის საკრებულოს 2014 წლის 

31 იანვრის №3 დადგენილება; 

2 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინის-

ტრაციის ადამიანური რესურსების მართვის გან-

ყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეცი-

ალისტი 

1 „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კ 

ანონი;   X თავი 

 

საქართველოს ორგანული კანონი 

„საქართველოს შრომის კოდექსი“ 

3 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინის-

ტრაციის მოქალაქეთა საკითხების განყოფილე-

ბის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

2 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ადმინისტრაციის 

დებულება. 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 26 

დეკემბრის N41 დადგენილებით 

დამტკიცებული „ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 

ბიუჯეტი“-თ გათვალისწინე-

ბული მუნიციპალური 

პროგრამები; 

4 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიცი-

პალური ქონების და სერვისების მართვის სამსა-

ხურის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის 

განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპე-

ციალისტი 

3 საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსის 1-

ლი, მე-2, მე-3, მე-4 თავები და 

საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსის 

განსაკუთრებული ნაწილის ის 

მუხლები, რომლებიც განეკუთვნება 

თვითმმართველობის ორგანოების 

კომპეტენციას; 

„თვითმმართველი ქა-ლაქის - 

ბათუმის ტერიტორიაზე გარე 

ვაჭრობის, ბაზრებისა და ბაზ-

რობების რეგულირების წესე-ბის 

დადგენის შესახებ“ თვითმ-

მართველი ქალაქის - ბათუმის 

საკრებულოს 2011 წლის 10 

თებერვლის №8 დადგენილება; 
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5 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიცი-

პალური ქონების და სერვისების მართვის სამსა-

ხურის საქალაქო მუნიციპალური სერვისების და 

ორგანიზაციების კოორდინაციის განყოფილების 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

1 „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალი-

ტეტის, ქალაქ ბათუმის მუნიცი-

პალიტეტის მიერ დაფუძნებული 

სამეწარმეო და არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული 

პირების საკუთრებაში არსებუ-ლი 

(ბალანსზე რიცხული) ქონე-ბის 

ინვენტარიზაციისა და ამორტიზე-

ბული ან/და გამოუყენებე-ლი 

ქონების ჩამოწერის წესების 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბა-

თუმის მუნიციპალიტეტის საკ-

რებულოს 2015 წლის 29 სექტემ-ბრის 

№26 დადგენილება; 

 „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალი-

ტეტის კერძო სამართლის იური-

დიული პირის ძირითადი საშუ-

ალებების გასხვისებისა და სარ-

გებლობის უფლებით გადაცემის, 

ქონების საწყისი საფასურის, ქო-

ნების სარგებლობის უფლებით 

გადაცემისას ქირის საფასურის 

და ქირის საწყისი საფასურის 

განსაზღვრის და ანგარიშსწორე-

ბის წესების დამტკიცების შესა-

ხებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტე-

ტის საკრებულოს 2015 წლის 29 

სექტემბრის №27 დადგენილება; 

6 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიცი-

პალური პოლიტიკის სამსახურის უფროსი 

1 „პოლიტიკის დაგეგმვის დოკუმენ-

ტის „პოლიტიკის დაგეგმვის 

სახელმძღვანელოს“ დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 

2016 წლის 30 დეკემბრის №629 

დადგენილება; 

 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

სტრატეგიული განვითარების 

გეგმა (2018-2021 წ.წ)  

 

7 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიცი-

პალური პოლიტიკის სამსახურის მუნიციპალუ-

რი პოლიტიკის დაგეგმვის, რისკების მართვისა 

და მონიტორინგის განყოფილების მესამე კატე-

გორიის უფროსი სპეციალისტი 

(ძირითადი მიმართულება - არქიტექტურა და 

ურბანული განვითარება) 

1 „პოლიტიკის დაგეგმვის 

დოკუმენტის „პოლიტიკის 

დაგეგმვის სახელმძღვანელოს“ დამ-

ტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის 

№629 დადგენილება; 

 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის მუნიციპალური 

პოლიტიკის სამსახურის 

დებულება. 

8 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიცი-

პალური პოლიტიკის სამსახურის მუნიციპალუ-

რი პოლიტიკის დაგეგმვის, რისკების მართვისა 

და მონიტორინგის განყოფილების მესამე კატე-

გორიის უფროსი სპეციალისტი 

(ძირითადი მიმართულება - განათლება, 

კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი) 

1 „პოლიტიკის დაგეგმვის 

დოკუმენტის „პოლიტიკის 

დაგეგმვის სახელმძღვანელოს“ დამ-

ტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის 

№629 დადგენილება; 

 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის მუნიციპალური 

პოლიტიკის სამსახურის 

დებულება. 
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9 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიცი-

პალური პოლიტიკის სამსახურის მუნიციპალუ-

რი პოლიტიკის დაგეგმვის, რისკების მართვისა 

და მონიტორინგის განყოფილების მესამე კატე-

გორიის უფროსი სპეციალისტი 

(ეკონომიკური განვითარება, მდგრადი 

განვითარება, დონორებთან ურთიერთობა) 

1 „პოლიტიკის დაგეგმვის 

დოკუმენტის „პოლიტიკის 

დაგეგმვის სახელმძღვანელოს“ დამ-

ტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის 

№629 დადგენილება; 

 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის მუნიციპალური 

პოლიტიკის სამსახურის 

დებულება. 

10 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიცი-

პალური პოლიტიკის სამსახურის მუნიციპალუ-

რი პოლიტიკის დაგეგმვის, რისკების მართვისა 

და მონიტორინგის განყოფილების მესამე კატე-

გორიის უფროსი სპეციალისტი 

(ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა) 

1 „პოლიტიკის დაგეგმვის 

დოკუმენტის „პოლიტიკის 

დაგეგმვის სახელმძღვანელოს“ დამ-

ტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის 

№629 დადგენილება; 

 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის მუნიციპალური 

პოლიტიკის სამსახურის 

დებულება. 

11 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიცი-

პალური პოლიტიკის სამსახურის მუნიციპალუ-

რი პოლიტიკის დაგეგმვის, რისკების მართვისა 

და მონიტორინგის განყოფილების მესამე კატე-

გორიის უფროსი სპეციალისტი 

(მუნიციპალური სერვისები, ნარჩენების მართვა, 

სამართლებრივი საკითხები) 

1 „პოლიტიკის დაგეგმვის 

დოკუმენტის „პოლიტიკის 

დაგეგმვის სახელმძღვანელოს“ დამ-

ტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის 

№629 დადგენილება; 

 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის მუნიციპალური 

პოლიტიკის სამსახურის 

დებულება. 

12 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათ-

ლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრ-

დობის სამსახურის განათლების, კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის პოლიტიკის გან-

ყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპე-

ციალისტი 

2 „პოლიტიკის დაგეგმვის 

დოკუმენტის „პოლიტიკის 

დაგეგმვის სახელმძღვანელოს“ დამ-

ტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის 

№629 დადგენილება; 

„საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების ერთიანი სტრატე-

გია 2017 – 2021-ის“ დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრო-

ბის 2017 წლის 7 დეკემბრის 

№533 დადგენილება;   
13 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქ-

განვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამ-

სახურის უფროსი 

1 „მშენებლობის ნებართვის გაცემის 

წესისა და სანებართვო პირობების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2009 წლის 24 მარტის №57 

დადგენილება; 

 

 „ტექნიკური რეგლამენტის - 

დასახლებათა ტერიტორიების 

გამოყენებისა და განაშენიანების 

რეგულირების ძირითადი 

დებულებების დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2014 წლის 15 

იანვრის №59 დადგენილება; 
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14 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქ-

განვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამ-

სახურის ქალაქგეგმარებისა და ურბანული პო-

ლიტიკის განყოფილების მეორე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

 

1  „ტექნიკური რეგლამენტის - 

დასახლებათა ტერიტორიების 

გამოყენებისა და განაშენიანების 

რეგულირების ძირითადი 

დებულებების დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 

2014 წლის 15 იანვრის №59 

დადგენილება; 

„თვითმმართველი ქალაქის - 

ბათუმის დასახლებათა 

ტერიტორიების გამოყენებისა და 

განაშენიანების რეგულირების 

წესების შესახებ“ 

თვითმმართველი ქალაქის - 

ბათუმის საკრებულოს 2012 

წლის 14 სექტემბრის №50 

დადგენილება; 
15 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქ-

განვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამ-

სახურის ქალაქგეგმარებისა და ურბანული პო-

ლიტიკის განყოფილების მესამე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 

3 თ) „ტექნიკური რეგლამენტის - 

დასახლებათა ტერიტორიების 

გამოყენებისა და განაშენიანების 

რეგულირების ძირითადი 

დებულებების დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 

2014 წლის 15 იანვრის №59 

დადგენილება; 

 

 

„თვითმმართველი ქალაქის - 

ბათუმის დასახლებათა 

ტერიტორიების გამოყენებისა და 

განაშენიანების რეგულირების 

წესების შესახებ“ 

თვითმმართველი ქალაქის - 

ბათუმის საკრებულოს 2012 

წლის 14 სექტემბრის №50 

დადგენილება; 

16 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქ-

განვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამ-

სახურის საპროექტო და სამშენებლო ნებართვე-

ბის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი 

3  „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუ-

მის დასახლებათა ტერიტორიების 

გამოყენებისა და განაშენიანების რე-

გულირების წესების შესახებ“ თვით-

მმართველი ქალაქის - ბათუმის საკ-

რებულოს 2012 წლის 14 სექტემბრის 

№50 დადგენილება; 

„მშენებლობის ნებართვის 

გაცემის წესისა და სანებართვო 

პირობების შესახებ“ საქარ-

თველოს მთავრობის 2009 წლის 

24 მარტის №57 დადგენილება; 

17 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქ-

განვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამ-

სახურის ისტორიული განაშენიანების ზონის 

განვითარების განყოფილების უფროსი 

1 „კულტურული მემკვიდრეობის 

შესახებ“ საქართველოს კანონი; 

 

ქ. ბათუმის საკრებულოს 2018 წ. 

30 მარტის  №33  განკარგულება  

„კულტურული მემკვიდრეობის 

დამცავი ზონების დადგენის თა-

ობაზე“ შპს „გის და დზ საკონსუ-

ლტაციო ცენტრი გეოგრაფი-კის“ 

მიერ მომზადებული დოკუმენ-

ტაციის ქ. ბათუმის მუნიციპალი-

ტეტის მიერ მოწონების შესახებ 
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18 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქ-

განვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამ-

სახურის ისტორიული განაშენიანების ზონის 

განვითარების განყოფილების მესამე კატეგორი-

ის უფროსი სპეციალისტი 

1 „კულტურული მემკვიდრეობის 

შესახებ“ საქართველოს კანონი 

ქ. ბათუმის საკრებულოს 2018 

წლის 30 მარტის  №33  განკარ-

გულება „კულტურული მემკ-

ვიდრეობის დამცავი ზონების 

დადგენის თაობაზე“ შპს „გის და 

დზ საკონსულტაციო ცენტრი 

გეოგრაფიკის“ მიერ მომზადე-

ბული დოკუმენტაციის ქ. ბათუ-

მის მუნიციპალიტეტის მიერ 

მოწონების შესახებ 

19 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქ-

განვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამ-

სახურის საპროექტო და სამშენებლო ზედამხედ-

ველობის განყოფილების პირველი კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი 

1 საქართველოს კანონი „პროდუქტის 

უსაფრთხოებისა და თავისუფალი 

მიმოქცევის კოდექსი“. 

მუხლი 25; 251; 26 და 43-54 მუხლები 

„მშენებლობის უსაფრთხოების 

შესახებ ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების 

თაობაზე“ საქარველოს 

მთავრობის 2014 წლის 27 მაისის 

№361 დადგენილება; 

„მშენებლობის ნებართვის 

გაცემის წესისა და სანებართვო 

პირობების შესახებ“ საქარ-

თველოს მთავრობის 2009 წლის 

24 მარტის №57 დადგენილება; 

 
20 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა 

აუდიტის სამსახურის შიდა აუდიტის განყოფი-

ლების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალის-

ტი 

1 „სახელმწიფო შიდა ფინანსური 

კონტროლის შესახებ” საქართველოს 

კანონი; 

საქართველოს მთავრობის 30.06.2010 

წლის №1015 განკარგულებით 

დამტკიცებული  „შიდა აუდიტის 

სტანდარტები“;  

 

 საქართველოს მთავრობის 2016 

წლის 26 დეკემბრის №593 

დადგენილებით დამტკიცებული 

„შიდა აუდიტის 

მეთოდოლოგია“;  

 სულ პოზიციების რაოდენობა  28     

 

 


