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პირადი N

61010018222 არ აკმაყოფილებს არა

61008016740 არ აკმაყოფილებს არა

61004036874 არ აკმაყოფილებს არა

61001086596 არ აკმაყოფილებს არა

26201039380 არ აკმაყოფილებს არა

61006071733 არ აკმაყოფილებს არა

61001066372 არ აკმაყოფილებს არა

61010013947 არ აკმაყოფილებს არა

61009029667 არ აკმაყოფილებს არა

46001017190 არ აკმაყოფილებს არა

61006019469 არ აკმაყოფილებს არა

01024058654 არ აკმაყოფილებს არა

61004041383 არ აკმაყოფილებს არა

61010001299 არ აკმაყოფილებს არა

61006066913 არ აკმაყოფილებს არა

61001058580 არ აკმაყოფილებს არა

61010011780 არ აკმაყოფილებს არა

61901088929 არ აკმაყოფილებს არა

61001085558 არ აკმაყოფილებს არა

61001065478 არ აკმაყოფილებს არა

03001021762 არ აკმაყოფილებს არა

01460003572 არ აკმაყოფილებს არა

61001064481 არ აკმაყოფილებს არა

61008018998 არ აკმაყოფილებს არა

61001083730 არ აკმაყოფილებს არა

61001076724 არ აკმაყოფილებს არა

61009033173 არ აკმაყოფილებს არა

61008017513 არ აკმაყოფილებს არა

61001052126 არ აკმაყოფილებს არა
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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

გამოცდილება
განაცხადის 

განხილვის შედეგი

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

განათლება

განათლების, კულტურის, 
სპორტისა და ახალგაზრდობის 
სამსახურის განათლების, 
კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდობის 
ორგანიზაციებთან 
ურთიერთობის განყოფილების 
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ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

# თანამდებობის
 დასახელება

გამოცდილება
განაცხადის 

განხილვის შედეგი
განათლება

61001056467 არ აკმაყოფილებს არა

61006058893 არ აკმაყოფილებს არა

01460003572 არ აკმაყოფილებს არა

18001020335 არ აკმაყოფილებს არა

61001020621 არ აკმაყოფილებს არა არა

61009006291 არ აკმაყოფილებს არა არა

01005006113 არ აკმაყოფილებს არა არა

26201039380 არ აკმაყოფილებს არა არა

61010004232 არ აკმაყოფილებს არა არა

61010020245 არ აკმაყოფილებს არა არა

61001056467 არ აკმაყოფილებს არა არა

01024058654 არ აკმაყოფილებს არა არა

01019070505 არ აკმაყოფილებს არა არა

61008017779 არ აკმაყოფილებს არა არა

61009033238 არ აკმაყოფილებს არა არა

61004046425 არ აკმაყოფილებს არა არა

29F4FCE0-DE არ აკმაყოფილებს არა არა

61010001299 არ აკმაყოფილებს არა არა

46001023598 არ აკმაყოფილებს არა არა

61901088929 არ აკმაყოფილებს არა არა

17001032015 არ აკმაყოფილებს არა

61006070333 არ აკმაყოფილებს არა არა

01460003572 არ აკმაყოფილებს არა არა

61001077303 არ აკმაყოფილებს არა

18001020335 არ აკმაყოფილებს არა არა

61006057526 არ აკმაყოფილებს არა

61001052126 არ აკმაყოფილებს არა

01005006113 არ აკმაყოფილებს არა

61001048386 არ აკმაყოფილებს არა

01019070505 არ აკმაყოფილებს არა

61001083639 არ აკმაყოფილებს არა

61009030546 არ აკმაყოფილებს არა

61001062876 არ აკმაყოფილებს არა

17001032015 არ აკმაყოფილებს არა

03001021762 არ აკმაყოფილებს არა

61008016402 არ აკმაყოფილებს არა

61001087139 არ აკმაყოფილებს არა

3

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

  
   

  
   

 
 

  
მეორე კატეგორიის უმცროსი 
სპეციალისტი (1 ვაკანსია)

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



3

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

# თანამდებობის
 დასახელება

გამოცდილება
განაცხადის 

განხილვის შედეგი
განათლება

01460003572 არ აკმაყოფილებს არა

01024070196 არ აკმაყოფილებს არა

61004062501 არ აკმაყოფილებს

18001020335 არ აკმაყოფილებს არა არა

01005006113 არ აკმაყოფილებს არა არა

61010020245 არ აკმაყოფილებს არა არა

01024058654 არ აკმაყოფილებს არა არა

61009014775 არ აკმაყოფილებს არა არა

61001017368 არ აკმაყოფილებს არა არა

61009028950 არ აკმაყოფილებს არა არა

01460003572 არ აკმაყოფილებს არა არა

61008019934 არ აკმაყოფილებს არა არა

61009006291 არ აკმაყოფილებს არა არა

61001052126 არ აკმაყოფილებს არა არა

01005006113 არ აკმაყოფილებს არა არა

61001074654 არ აკმაყოფილებს არა არა

61010020245 არ აკმაყოფილებს არა არა

42001040075 არ აკმაყოფილებს არა არა

01024058654 არ აკმაყოფილებს არა არა

01019070505 არ აკმაყოფილებს არა არა

61009014775 არ აკმაყოფილებს არა არა

61901088929 არ აკმაყოფილებს არა არა

17001032015 არ აკმაყოფილებს არა

61009028950 არ აკმაყოფილებს არა არა

01460003572 არ აკმაყოფილებს არა არა

61001077303 არ აკმაყოფილებს არა

61001083730 არ აკმაყოფილებს არა არა

61001020621 არ აკმაყოფილებს არა არა

61009006291 არ აკმაყოფილებს არა არა

01005006113 არ აკმაყოფილებს არა არა

61010004232 არ აკმაყოფილებს არა არა

61010020245 არ აკმაყოფილებს არა არა

01024058654 არ აკმაყოფილებს არა არა

17001005258 არ აკმაყოფილებს არა არა

61009014775 არ აკმაყოფილებს არა არა

61001017368 არ აკმაყოფილებს არა არა

61001083639 არ აკმაყოფილებს არა არა

61001070782 არ აკმაყოფილებს არა არა

5

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

6

7

  
  
  

   
  

  
  

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

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



4

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

# თანამდებობის
 დასახელება

გამოცდილება
განაცხადის 

განხილვის შედეგი
განათლება

61004046425 არ აკმაყოფილებს არა არა

61901088929 არ აკმაყოფილებს არა არა

61008016402 არ აკმაყოფილებს არა არა

01460003572 არ აკმაყოფილებს არა არა

61009033173
არ აკმაყოფილებს არა

61001082693
არ აკმაყოფილებს არა

61001056467
არ აკმაყოფილებს არა

61006017621
არ აკმაყოფილებს არა

61006058893
არ აკმაყოფილებს არა

01460003572 არ აკმაყოფილებს არა

61004012453 არ აკმაყოფილებს არა

61406080284 არ აკმაყოფილებს არა

61001067917 არ აკმაყოფილებს არა

61001052126 არ აკმაყოფილებს არა არა

01005006113 არ აკმაყოფილებს არა არა

61001074654 არ აკმაყოფილებს არა

61001061489 არ აკმაყოფილებს არა

61006065751 არ აკმაყოფილებს არა

61010013947 არ აკმაყოფილებს არა

61006008357 არ აკმაყოფილებს არა არა

61009005185 არ აკმაყოფილებს არა

61010003648 არ აკმაყოფილებს არა

61010020245 არ აკმაყოფილებს არა

01024058654 არ აკმაყოფილებს არა

61009014775 არ აკმაყოფილებს არა არა

61008017779 არ აკმაყოფილებს არა

29001037089 არ აკმაყოფილებს არა

61004046425 არ აკმაყოფილებს არა

61010001299 არ აკმაყოფილებს არა არა

46001023598 არ აკმაყოფილებს არა

61001088272 არ აკმაყოფილებს არა

01024070196 არ აკმაყოფილებს არა არა

61001083730 არ აკმაყოფილებს არა

  
  
  

  
  

  

8

9 შიდა აუდიტის სამსახურის 
რეკომენდაციების 
მონიტორინგის განყოფილების 
მესამე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი (1 ვაკანსია)

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


	სრული სია (2)

