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61001032085 არ აკმაყოფილებს არა
01005006113 არ აკმაყოფილებს არა არა
61001085947 არ აკმაყოფილებს არა
61008017636 არ აკმაყოფილებს არა
61001075951 არ აკმაყოფილებს არა
61009032018 არ აკმაყოფილებს არა არა
01017049414 არ აკმაყოფილებს არა
01019069228 არ აკმაყოფილებს არა
01027070641 არ აკმაყოფილებს არა
61010018261 არ აკმაყოფილებს არა
33001073753 არ აკმაყოფილებს არა
61009031024 არ აკმაყოფილებს არა
61006079033 არ აკმაყოფილებს არა
61904078132 არ აკმაყოფილებს არა
61004072694 არ აკმაყოფილებს არა

61004066430 არ აკმაყოფილებს არა

61010018945 არ აკმაყოფილებს არა

01005006113 არ აკმაყოფილებს არა

61006059856 არ აკმაყოფილებს არა

61010018620 არ აკმაყოფილებს არა

61001011617 არ აკმაყოფილებს არა

60001114294 არ აკმაყოფილებს არა

61006067539 არ აკმაყოფილებს არა

61006065341 არ აკმაყოფილებს არა

61009007255 არ აკმაყოფილებს არა

60001017120 არ აკმაყოფილებს არა

განათლებ
ა

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

გამოცდილებ
ა

განაცხადის განხილვის 
შედეგი

ადმინისტრაციის 
სასამართლოსთან 
ურთიერთობის და 

ადმინისტრაციული დავების 
განყოფილების მეორე 
კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი - იურისტი

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია

მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახური

პირადი N

მუნიციპალური ქონების და 
სერვისების მართვის სამსახურის 

მუნიციპალური ქონების 
პოლიტიკის და განკარგვის 

განყოფილების მესამე 
კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი



2

განათლებ

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

# თანამდებობის
 ასახ ბა

გამოცდილებ
ა

განაცხადის განხილვის 
შპირადი N

61008017636 არ აკმაყოფილებს არა

01301102236 არ აკმაყოფილებს არა

61009032018 არ აკმაყოფილებს არა

61001072492 არ აკმაყოფილებს არა არა

61010006169 არ აკმაყოფილებს არა

01017049414 არ აკმაყოფილებს არა

26001035486 არ აკმაყოფილებს არა

61010018261 არ აკმაყოფილებს არა

62002005092 არ აკმაყოფილებს არა არა

61001082093 არ აკმაყოფილებს არა

61001013375 არ აკმაყოფილებს არა არა

61904078132 არ აკმაყოფილებს არა
61004066430 არ აკმაყოფილებს არა
61001034628 არ აკმაყოფილებს არა
01005006113 არ აკმაყოფილებს არა
61006059856 არ აკმაყოფილებს არა
61006067539 არ აკმაყოფილებს არა
61006071243 არ აკმაყოფილებს არა
61006065341 არ აკმაყოფილებს არა
61008019568 არ აკმაყოფილებს არა
61010016624 არ აკმაყოფილებს არა
61001082553 არ აკმაყოფილებს არა
61008017636 არ აკმაყოფილებს არა
61006065176 არ აკმაყოფილებს არა
61009032018 არ აკმაყოფილებს არა
01017049414 არ აკმაყოფილებს არა
61004066449 არ აკმაყოფილებს არა
61010018261 არ აკმაყოფილებს არა
61001075243 არ აკმაყოფილებს არა
61001082093 არ აკმაყოფილებს არა
61001013375 არ აკმაყოფილებს არა
61004061734 არ აკმაყოფილებს არა
61008016833 არ აკმაყოფილებს არა

01017049414 არ აკმაყოფილებს არა
61003008262 არ აკმაყოფილებს არა
61001078021 არ აკმაყოფილებს არა
61010018261 არ აკმაყოფილებს არა
61001082093 არ აკმაყოფილებს არა
61008016833 არ აკმაყოფილებს არა

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამსახურის 

ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის პროგრამების მართვის 

განყოფილების პირველი 
კატეგორიის უმცროსი 

მუნიციპალური ქონების და 
სერვისების მართვის სამსახურის 

ეკონომიკური საქმიანობის 
ნებართვების განყოფილების 

პირველი კატეგორიის უმცროსი 
სპეციალისტი

მუნიციპალური ქონების და 
სერვისების მართვის სამსახურის 

მუნიციპალური ქონების 
პოლიტიკის და განკარგვის 

განყოფილების მესამე 
კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი



3

განათლებ

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

# თანამდებობის
 ასახ ბა

გამოცდილებ
ა

განაცხადის განხილვის 
შპირადი N

61004066430 არ აკმაყოფილებს არა არა
01005006113 არ აკმაყოფილებს არა არა
61006059856 არ აკმაყოფილებს არა არა
60001114294 არ აკმაყოფილებს არა არა
61008017636 არ აკმაყოფილებს არა არა
62001041762 არ აკმაყოფილებს არა
61009032018 არ აკმაყოფილებს არა არა
01017049414 არ აკმაყოფილებს არა არა
62002005092 არ აკმაყოფილებს არა არა
61904078132 არ აკმაყოფილებს არა არა

01005006113 არ აკმაყოფილებს არა

61003004861 არ აკმაყოფილებს არა

62001041762 არ აკმაყოფილებს არა

61904078132 არ აკმაყოფილებს არა

01005006113 არ აკმაყოფილებს არა
61001073801 არ აკმაყოფილებს არა
61004069448 არ აკმაყოფილებს არა
62002005092 არ აკმაყოფილებს არა
61001013375 არ აკმაყოფილებს არა
61001065514 არ აკმაყოფილებს არა
61904078132 არ აკმაყოფილებს არა

მუნიციპალური  პოლიტიკის სამსახური

მუნიციპალური პოლიტიკის 
სამსახურის საინვესტიციო 
პოლიტიკის და საგრანტო 
პროგრამების მართვის 
განყოფილების უფროსი

ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახური

ქალაქგანვითარებისა და 
ურბანული პოლიტიკის 

სამსახურის საპროექტო და 
სამშენებლო ნებართვების 
განყოფილების უფროსი

ქალაქგანვითარებისა და ურბანული 
პოლიტიკის სამსახურის 

ქალაქგეგმარებისა და ურბანული 
პოლიტიკის განყოფილების 

პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი


	სრული სია (2)

