
დანართი № 1   
 

ინფორმაცია კონკურსის მეორე ეტაპის  შესახებ საკონკურსო პოზიციების მიხედვით 
 

  (HR)                                                                                                                                                                                                                    ბათუმის  მუნიციპალიტეტის  მერიის   ადმინისტრაციის 
                                                                                                                                                                                                                                                              ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება 
 

1. ტესტირება ყველა საკონკურსო პოზიციისათვის ჩატარდება შემდეგ სამართლებრივ აქტებში: 
 

ა) საქართველოს კონსტიტუცია  (3 ტესტური დავალება); 
ბ) საქართველოს ორგანული კანონი  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  (9 ტესტური დავალება); 
გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი (9 ტესტური დავალება); 
დ) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი. (9 ტესტური დავალება) 

 
2. წერითი დავალების საკითხები  

 
                                                                           

N პოზიცია 
განათლება  

გამოცდილება 

 
წერითი  დავალება №1 

 

 
წერითი   დავალება  № 2 

 

 საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური 

  
საბიუჯეტო განყოფილება 

1 პირველი კატეგორიის 
უმცროსი სპეციალისტი 

 
უმაღლესი განათლება (ბაკალავრი) 
ფინანსების ან ეკონომიკური,  
მიმართულებით. 
 
 
 
 

„სახელმწიფო ხაზინის 
მომსახურებაზე მყოფი 
ორგანიზაციების მიერ გადახდების 
განხორციელების წე-სის შესახებ 
ინსტრუქციის დამტკი-ცების 
თაობაზე“ საქართველოს ფი-ნანსთა 
მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის 
№ 424 ბრძანება; 

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 
კარი IV.                                                        
ადგილობრივი  თვითმმართველი ერ
თეულის ბიუჯეტი 

 

  

https://matsne.gov.ge/document/view/91006?publication=39#!
https://matsne.gov.ge/document/view/91006?publication=39#!
https://matsne.gov.ge/document/view/91006?publication=39#!


 
განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური 

 განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილება 

2 მეორე კატეგორიის 
უმცროსი სპეციალისტი 

 
პროფესიული განათლება 
 

„კულტურის შესახებ“ საქართველოს 
კანონი; 

„სპორტის შესახებ“ საქართველოს 
კანონი; 

 
 

 

ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახური 

 ქალაქგეგმარებისა და ურბანული პოლიტიკის განყოფილება 

3 პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი 

უმაღლესი განათლება 
(ბაკალავრი)არქიტექტურის ან 
ურბანული დაგეგმარების 
მიმართულებით 
 არქიტექტურის ან ურბანული 
დაგეგმარების მიმართულებით 

„ტექნიკური რეგლამენტის - 
დასახლებათა ტერიტორიების 
გამოყენებისა და განაშენიანების 
რეგულირების ძირითადი დებუ-
ლებების დამტკიცების თაობაზე“ 
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 
15 იანვრის № 59 დად-გენილება; 

„თვითმმართველი ქალაქის - 
ბათუმის დასახლებათა 

ტერიტორიების გამოყენებისა და 
განაშენიანების რეგულირების 

წესების შესახებ“ თვითმმართველი 
ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 
2012 წლის 14 სექტემბრის № 50 

დადგენილება 
2 წელი - არქიტექტურის ან 
ურბანული დაგეგმარების 
მიმართულებით 

4 მესამე  კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი 

უმაღლესი განათლება (ბაკალავრი)  
სავალდებულოა გეო-
ინფორმაციული სისტემების 
მართვის პროგრამის (GIS) ცოდნა.  

„ტექნიკური რეგლამენტის - 
დასახლებათა ტერიტორიების 

გამოყენებისა და განაშენიანების 
რეგულირების ძირითადი დებუ-
ლებების დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 
15 იანვრის № 59 დად-გენილება; 

„თვითმმართველი ქალაქის - 
ბათუმის დასახლებათა 

ტერიტორიების გამოყენებისა და 
განაშენიანების რეგულირების 

წესების შესახებ“ თვითმმართველი 
ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 
2012 წლის 14 სექტემბრის № 50 

დადგენილება 

1 წელი 
 

 საპროექტო და სამშენებლო ნებართვების განყოფილება 

5 განყოფილების უფროსი უმაღლესი განათლება 
(ბაკალავრი)არქიტექტურის ან 
ურბანული დაგეგმარების 
მიმართულებით 

„ტექნიკური რეგლამენტის - 
დასახლებათა ტერიტორიების 
გამოყენებისა და განაშენიანების 
რეგულირების ძირითადი დებუ-

„თვითმმართველი ქალაქის - 
ბათუმის დასახლებათა 

ტერიტორიების გამოყენებისა და 
განაშენიანების რეგულირების 



 არქიტექტურის ან ურბანული 
დაგეგმარების მიმართულებით 

ლებების დამტკიცების თაობაზე“ 
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 
15 იანვრის № 59 დად-გენილება; 

წესების შესახებ“ თვითმმართველი 
ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 
2012 წლის 14 სექტემბრის № 50 

დადგენილება 
2 წელი - არქიტექტურის ან 
ურბანული დაგეგმარების 
მიმართულებით 

6 პირველი კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი 

უმაღლესი განათლება 
(ბაკალავრი)არქიტექტურის ან 
ურბანული დაგეგმარების 
მიმართულებით 
 არქიტექტურის ან ურბანული 
დაგეგმარების მიმართულებით 

„ტექნიკური რეგლამენტის - 
დასახლებათა ტერიტორიების 
გამოყენებისა და განაშენიანების 
რეგულირების ძირითადი დებუ-
ლებების დამტკიცების თაობაზე“ 
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 
15 იანვრის № 59 დად-გენილება; 

„თვითმმართველი ქალაქის - 
ბათუმის დასახლებათა 

ტერიტორიების გამოყენებისა და 
განაშენიანების რეგულირების 

წესების შესახებ“ თვითმმართველი 
ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 
2012 წლის 14 სექტემბრის № 50 

დადგენილება 
2 წელი - არქიტექტურის ან 
ურბანული დაგეგმარების 
მიმართულებით 

ისტორიული განაშენიანების ზონის განვითარების განყოფილება 

7 განყოფილების უფროსი უმაღლესი განათლება 
(ბაკალავრი)არქიტექტურის 
ურბანული დაგეგმარების ან 
ხელოვნებათმცოდნეობის 
მიმართულებით 
 არქიტექტურის ან ურბანული 
დაგეგმარების მიმართულებით 

 „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 საკონ-
სულტაციო ცენტრი გეოგრაფიკის“ 

მიერ მომზადებული 
დოკუმენტაციის ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მიერ მოწონების 
შესახებ 

2 წელი - არქიტექტურის 
ურბანული დაგეგმარების ან 
ხელოვნებათმცოდნეობის 
მიმართულებით 

 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 

 
  

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვის განყოფილება 
 

8 პირველი კატეგორიის 
უმცროსი სპეციალისტი 
 

უმაღლესი განათლება (ბაკალავრი) 
 
 

ჯანმრთელობის დაცვის  შესახებ“ 
საქართველოს კანონი 

ჯანმრთელობის დაცვის  შესახებ“ 
საქართველოს კანონი 

 
 



 


