
პირადი N

61506080186 აკმაყოფილებს

61009029409 აკმაყოფილებს

61009030982 აკმაყოფილებს

61001025704 აკმაყოფილებს

61006068400 აკმაყოფილებს

61006073783 აკმაყოფილებს

61001086427 აკმაყოფილებს

61008009931 აკმაყოფილებს

61001017746 აკმაყოფილებს

61009032406 აკმაყოფილებს

61001061489 აკმაყოფილებს

61001028591 აკმაყოფილებს

61006008357 აკმაყოფილებს

61004069463 აკმაყოფილებს

61010017244 აკმაყოფილებს

61010020261 აკმაყოფილებს

61010016884 აკმაყოფილებს

61010016624 აკმაყოფილებს

61008019136 აკმაყოფილებს

26001010635 აკმაყოფილებს

61001070304 აკმაყოფილებს

61004046425 აკმაყოფილებს

61001022051 აკმაყოფილებს

61006066491 აკმაყოფილებს

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 
საბიუჯეტო განყოფილების პირველი 
კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (1 
ვაკანსია)

1

დანართი 1

                                                                                                                                              
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 მერია



2

პირადი N

  
   
    

# თანამდებობის
 დასახელება

განაცხადის განხილვის 
შედეგი

61001071053 აკმაყოფილებს

61006070333 აკმაყოფილებს

61009029430 აკმაყოფილებს

61008016402 აკმაყოფილებს

61006069303 აკმაყოფილებს

61004062950 აკმაყოფილებს

61009030732 აკმაყოფილებს

61004062501 აკმაყოფილებს

61010016198 აკმაყოფილებს

61006066128 აკმაყოფილებს

61004061025 აკმაყოფილებს

61006063183 აკმაყოფილებს

61008016740 აკმაყოფილებს

52001025782 აკმაყოფილებს

61008018334 აკმაყოფილებს

61008009931 აკმაყოფილებს

61006057526 აკმაყოფილებს

01001076765 აკმაყოფილებს

61010016237 აკმაყოფილებს

61009028174 აკმაყოფილებს

61009025786 აკმაყოფილებს

61906083418 აკმაყოფილებს

61001077773 აკმაყოფილებს

61001082693 აკმაყოფილებს

01005006113 აკმაყოფილებს

61001017746 აკმაყოფილებს

61001039480 აკმაყოფილებს

61301088866 აკმაყოფილებს

33001080261 აკმაყოფილებს

52001021794 აკმაყოფილებს

26201039380 აკმაყოფილებს

61009032406 აკმაყოფილებს

61009032745 აკმაყოფილებს

61001074654 აკმაყოფილებს

განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, 
კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდობის ორგანიზაციებთან 
ურთიერთობის განყოფილების მეორე 
კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (1 
ვაკანსია)

2

  
   
    



3

პირადი N

  
   
    

# თანამდებობის
 დასახელება

განაცხადის განხილვის 
შედეგი

61001069508 აკმაყოფილებს

61001067746 აკმაყოფილებს

61010016896 აკმაყოფილებს

61001068743 აკმაყოფილებს

61004062398 აკმაყოფილებს

61001028591 აკმაყოფილებს

61006076728 აკმაყოფილებს

01005004503 აკმაყოფილებს

61006067776 აკმაყოფილებს

61010013947 აკმაყოფილებს

61008017157 აკმაყოფილებს

61004055373 აკმაყოფილებს

61006065408 აკმაყოფილებს

61001078127 აკმაყოფილებს

61009014822 აკმაყოფილებს

61009031477 აკმაყოფილებს

61009029667 აკმაყოფილებს

46001017190 აკმაყოფილებს

61010001444 აკმაყოფილებს

61001068436 აკმაყოფილებს

61004059252 აკმაყოფილებს

61004063326 აკმაყოფილებს

61010016624 აკმაყოფილებს

61010020245 აკმაყოფილებს

61004004466 აკმაყოფილებს

61010017252 აკმაყოფილებს

61009010869 აკმაყოფილებს

61001076618 აკმაყოფილებს

61006035389 აკმაყოფილებს

61006017621 აკმაყოფილებს

61009031926 აკმაყოფილებს

61008019136 აკმაყოფილებს

01024058654 აკმაყოფილებს

01019070505 აკმაყოფილებს

    
   

   
  

   
    



4

პირადი N

  
   
    

# თანამდებობის
 დასახელება

განაცხადის განხილვის 
შედეგი

61001075802 აკმაყოფილებს

33001026212 აკმაყოფილებს

61006031002 აკმაყოფილებს

61004041383 აკმაყოფილებს

61001050425 აკმაყოფილებს

61001083639 აკმაყოფილებს

61008017624 აკმაყოფილებს

61001070782 აკმაყოფილებს

61010004335 აკმაყოფილებს

29001037089 აკმაყოფილებს

61001072674 აკმაყოფილებს

61009033238 აკმაყოფილებს

61001079423 აკმაყოფილებს

61010020435 აკმაყოფილებს

61006076017 აკმაყოფილებს

61009022047 აკმაყოფილებს

61004068733 აკმაყოფილებს

61006064524 აკმაყოფილებს

61001066842 აკმაყოფილებს

54001059360 აკმაყოფილებს

33001074873 აკმაყოფილებს

61006026014 აკმაყოფილებს

61001062876 აკმაყოფილებს

61010001299 აკმაყოფილებს

46001023598 აკმაყოფილებს

61001087091 აკმაყოფილებს

61008018170 აკმაყოფილებს

61010016864 აკმაყოფილებს

61001058580 აკმაყოფილებს

61010011780 აკმაყოფილებს

61901088929 აკმაყოფილებს

61001076317 აკმაყოფილებს

61001081111 აკმაყოფილებს

61001071053 აკმაყოფილებს

    
   

   
  

   
    



5

პირადი N

  
   
    

# თანამდებობის
 დასახელება

განაცხადის განხილვის 
შედეგი

61001065478 აკმაყოფილებს

61001088272 აკმაყოფილებს

61006070333 აკმაყოფილებს

61004017201 აკმაყოფილებს

03001021762 აკმაყოფილებს

61009028950 აკმაყოფილებს

61010020923 აკმაყოფილებს

61008016402 აკმაყოფილებს

61001087139 აკმაყოფილებს

61009031390 აკმაყოფილებს

61004062950 აკმაყოფილებს

61004068355 აკმაყოფილებს

61001086447 აკმაყოფილებს

01024070196 აკმაყოფილებს

61001064481 აკმაყოფილებს

61009030732 აკმაყოფილებს

61006074840 აკმაყოფილებს

46001024007 აკმაყოფილებს

61001083730 აკმაყოფილებს

61001071149 აკმაყოფილებს

61001061398 აკმაყოფილებს

3 ქალაქგანვითარებისა და ურბანული 
პოლიტიკის სამსახურის ქალაქგეგმარებისა 
და ურბანული პოლიტიკის განყოფილების 
პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი (3 ვაკანსია)

61001063086 აკმაყოფილებს

61010004539 აკმაყოფილებს

61009006291 აკმაყოფილებს

61001017746 აკმაყოფილებს

61001074654 აკმაყოფილებს

61010016896 აკმაყოფილებს

61010013947 აკმაყოფილებს

61010020245 აკმაყოფილებს

    
   

   
  

   
    

ქალაქგანვითარებისა და ურბანული 
პოლიტიკის სამსახურის ქალაქგეგმარებისა 
და ურბანული პოლიტიკის განყოფილების 
მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 
(1 ვაკანსია)

4



6

პირადი N

  
   
    

# თანამდებობის
 დასახელება

განაცხადის განხილვის 
შედეგი

61010012639 აკმაყოფილებს

61010003160 აკმაყოფილებს

01024058654 აკმაყოფილებს

61009014775 აკმაყოფილებს

61004046425 აკმაყოფილებს

61001077303 აკმაყოფილებს

61010017882 აკმაყოფილებს

5 ქალაქგანვითარებისა და ურბანული 
პოლიტიკის სამსახურის საპროექტო და 
სამშენებლო ნებართვების განყოფილების 
უფროსი (1 ვაკანსია) 61001063086 აკმაყოფილებს

6 ქალაქგანვითარებისა და ურბანული 
პოლიტიკის სამსახურის საპროექტო და 
სამშენებლო ნებართვების განყოფილების 
პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი (2 ვაკანსია)

61001063086 აკმაყოფილებს

7 ქალაქგანვითარებისა და ურბანული 
პოლიტიკის სამსახურის ისტორიული 
განაშენიანების ზონის განვითარების 
განყოფი-ლების უფროსი (1 ვაკანსია)

01005013031 აკმაყოფილებს

61009029409 აკმაყოფილებს

61009027707 აკმაყოფილებს

61010014602 აკმაყოფილებს

61010018659 აკმაყოფილებს

61006066128 აკმაყოფილებს

61009006291 აკმაყოფილებს

57601064039 აკმაყოფილებს

61008001878 აკმაყოფილებს

61001085756 აკმაყოფილებს

61001086596 აკმაყოფილებს

52001025782 აკმაყოფილებს

61008009931 აკმაყოფილებს

61006057526 აკმაყოფილებს

61009028153 აკმაყოფილებს

61906083418 აკმაყოფილებს

61001052126 აკმაყოფილებს

01005006113 აკმაყოფილებს

61001017746 აკმაყოფილებს

8

   
   

    
    

 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამსახური ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის პროგრამების 
მართვის განყოფილების პირველი 
კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (1 
ვაკანსია)



7

პირადი N

  
   
    

# თანამდებობის
 დასახელება

განაცხადის განხილვის 
შედეგი

61001067869 აკმაყოფილებს

61009023305 აკმაყოფილებს

61301088866 აკმაყოფილებს

33001080261 აკმაყოფილებს

61003006775 აკმაყოფილებს

26201039380 აკმაყოფილებს

61001069508 აკმაყოფილებს

61001078187 აკმაყოფილებს

61001067746 აკმაყოფილებს

61001068743 აკმაყოფილებს

01024050035 აკმაყოფილებს

61001073270 აკმაყოფილებს

61001049171 აკმაყოფილებს

61001063036 აკმაყოფილებს

61008017157 აკმაყოფილებს

61010013947 აკმაყოფილებს

61001066372 აკმაყოფილებს

61004055373 აკმაყოფილებს

61001072683 აკმაყოფილებს

61006065408 აკმაყოფილებს

61001072192 აკმაყოფილებს

61001034770 აკმაყოფილებს

61001078127 აკმაყოფილებს

61010020261 აკმაყოფილებს

61009031477 აკმაყოფილებს

61009029667 აკმაყოფილებს

61009014822 აკმაყოფილებს

61001048553 აკმაყოფილებს

46001017190 აკმაყოფილებს

61001077432 აკმაყოფილებს

61006019469 აკმაყოფილებს

61010016624 აკმაყოფილებს

61010020245 აკმაყოფილებს

61008000891 აკმაყოფილებს

61009010869 აკმაყოფილებს

61008019793 აკმაყოფილებს

61009012270 აკმაყოფილებს

61001076618 აკმაყოფილებს

61009031926 აკმაყოფილებს

61008019136 აკმაყოფილებს

01024058654 აკმაყოფილებს

01019070505 აკმაყოფილებს

61001075802 აკმაყოფილებს

17001031891 აკმაყოფილებს

61006031002 აკმაყოფილებს

61009014775 აკმაყოფილებს

61001079856 აკმაყოფილებს

61001050425 აკმაყოფილებს

61008017624 აკმაყოფილებს

61001018281 აკმაყოფილებს

60003005409 აკმაყოფილებს

26001010635 აკმაყოფილებს

61004068733 აკმაყოფილებს

    
   

   
   

    



8

პირადი N

  
   
    

# თანამდებობის
 დასახელება

განაცხადის განხილვის 
შედეგი

49950000087 აკმაყოფილებს

61004072466 აკმაყოფილებს

61001070304 აკმაყოფილებს

01032004780 აკმაყოფილებს

61001077947 აკმაყოფილებს

61004046425 აკმაყოფილებს

61006026014 აკმაყოფილებს

61001062876 აკმაყოფილებს

61006050536 აკმაყოფილებს

61002015609 აკმაყოფილებს

29F4FCE0-DE აკმაყოფილებს

61010001299 აკმაყოფილებს

46001023598 აკმაყოფილებს

61008018170 აკმაყოფილებს

61001067587 აკმაყოფილებს

61006066913 აკმაყოფილებს

61006066491 აკმაყოფილებს

61010011780 აკმაყოფილებს

61901088929 აკმაყოფილებს

61001071053 აკმაყოფილებს

62001043898 აკმაყოფილებს

61001085558 აკმაყოფილებს

61001065478 აკმაყოფილებს

61006070333 აკმაყოფილებს

61001088272 აკმაყოფილებს

61004017201 აკმაყოფილებს

03001021762 აკმაყოფილებს

61009028950 აკმაყოფილებს

61008016402 აკმაყოფილებს

61001077259 აკმაყოფილებს

61001087139 აკმაყოფილებს

61009031390 აკმაყოფილებს

61004068355 აკმაყოფილებს

61001086447 აკმაყოფილებს

01024070196 აკმაყოფილებს

61001083730 აკმაყოფილებს

61006010832 აკმაყოფილებს

61002003163 აკმაყოფილებს

01017002178 აკმაყოფილებს

61001071149 აკმაყოფილებს

61009031381 აკმაყოფილებს

61009025968 აკმაყოფილებს

61001042297 აკმაყოფილებს

61001002730 აკმაყოფილებს

47001044699 აკმაყოფილებს

61001071149 აკმაყოფილებს

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოცხადებული დახურული კონკურსის პირველი ეტაპი 
გადალახეს და ზეპირი დავალება/გასაუბრების ეტაპზე დაშვებულნი არიან შემდეგი კანდიდატები
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შიდა აუდიტის სამსახურის 
რეკომენდაციების მონიტორინგის 
განყოფილების მესამე კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი (1 ვაკანსია)
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