
61001060755 აკმაყოფილებს

61010020156 აკმაყოფილებს

61001083380 აკმაყოფილებს

61010016896 აკმაყოფილებს

61008001026 აკმაყოფილებს

61003003016 აკმაყოფილებს

61009033083 აკმაყოფილებს

61001010283 აკმაყოფილებს

61004070620 აკმაყოფილებს
61001077400 აკმაყოფილებს
61001060755 აკმაყოფილებს
61401101001 აკმაყოფილებს
61009014796 აკმაყოფილებს
61010016896 აკმაყოფილებს
61006074048 აკმაყოფილებს
61009014822 აკმაყოფილებს
61001068436 აკმაყოფილებს
61004041383 აკმაყოფილებს
61010017424 აკმაყოფილებს
61009026128 აკმაყოფილებს
61006069730 აკმაყოფილებს
61001069395 აკმაყოფილებს
60001152979 აკმაყოფილებს
25001038406 აკმაყოფილებს
61009026974 აკმაყოფილებს
61006070333 აკმაყოფილებს
61009032199 აკმაყოფილებს
61006074840 აკმაყოფილებს

მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახურის 
საინვესტიციო პოლიტიკის და საგრანტო 

პროგრამების მართვის განყოფილების უფროსი

მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახურის 
მუნიციპალური პოლიტიკის დაგეგმვის, 
რისკების მართვისა და მონიტორინგის 

განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი

მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახური

მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახურის 
უფროსი 61006029331 აკმაყოფილებს

დანართი 1
კონკურსანტების მონაცემები, რომლებმაც გადასახეს პირველი ეტაპი და ზეპირი 

დავალება/გასაუბრების გრაფიკი

# თანამდებობის
 დასახელება

პირველი ეტაპის 
შედეგი

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

კონკურსანტის 
პირადი N

I ჯგუფი 2022 წლის 19 აპრილი  - 10:00 სთ; რეგისტრაცია - 09:30 სთ.
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# თანამდებობის
 დასახელება

პირველი ეტაპის 
შედეგი

კონკურსანტის 
პირადი N

             
61006048917 აკმაყოფილებს

61001027557 აკმაყოფილებს

61001072182 აკმაყოფილებს

61009031569 აკმაყოფილებს

61001010156 აკმაყოფილებს

61003004861 აკმაყოფილებს

61010019026 აკმაყოფილებს

61009031569 აკმაყოფილებს

61009004119 აკმაყოფილებს
61001026579 აკმაყოფილებს
61002015163 აკმაყოფილებს
61001083380 აკმაყოფილებს
61006059379 აკმაყოფილებს
61001002730 აკმაყოფილებს
61009012559 აკმაყოფილებს
61001025015 აკმაყოფილებს
61008016749 აკმაყოფილებს
61206081017 აკმაყოფილებს
61009032018 აკმაყოფილებს
61003003016 აკმაყოფილებს
61009027705 აკმაყოფილებს
61009014797 აკმაყოფილებს
61001053930 აკმაყოფილებს
61006006367 აკმაყოფილებს
61009033083 აკმაყოფილებს
61001010429 აკმაყოფილებს

61010018875 აკმაყოფილებს
35001119230 აკმაყოფილებს
61010008484 აკმაყოფილებს
33001079525 აკმაყოფილებს
61001040854 აკმაყოფილებს
61001070837 აკმაყოფილებს
61006073533 აკმაყოფილებს
61010020133 აკმაყოფილებს
61009032599 აკმაყოფილებს
61004063744 აკმაყოფილებს
61004001336 აკმაყოფილებს
61009032802 აკმაყოფილებს
61004072747 აკმაყოფილებს
58001032146 აკმაყოფილებს
61001076571 აკმაყოფილებს
61006035571 აკმაყოფილებს
27001008093 აკმაყოფილებს
61009025968 აკმაყოფილებს

ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის 
სამსახურის ისტორიული განაშენიანების ზონის 

განვითარების განყოფილების უფროსი

შიდა აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციების 
მონიტორინგის განყოფილების უფროსი

მერიის ადმინისტრაცია

ადმინისტრაციის სასამართლოსთან 
ურთიერთობის და ადმინისტრაციული დავების 

განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი - იურისტი

ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახური

ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის 
სამსახურის საპროექტო და სამშენებლო 

ნებართვების განყოფილების მეორე კატეგორიის 
უფროსი სპეციალისტი

შიდა აუდიტის  სამსახური

II ჯგუფი 2022 წლის 20 აპრილი  - 10:00 სთ; რეგისტრაცია - 09:30 სთ.
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# თანამდებობის
 დასახელება

პირველი ეტაპის 
შედეგი

კონკურსანტის 
პირადი N

             

61001069229 აკმაყოფილებს
61006066629 აკმაყოფილებს
61009033173 აკმაყოფილებს
61010018875 აკმაყოფილებს
61010018803 აკმაყოფილებს
61301099158 აკმაყოფილებს
61006075675 აკმაყოფილებს
61004069721 აკმაყოფილებს
61006061109 აკმაყოფილებს
61001066740 აკმაყოფილებს
61001085061 აკმაყოფილებს
52001025782 აკმაყოფილებს
61008018884 აკმაყოფილებს
61009030929 აკმაყოფილებს
61006071334 აკმაყოფილებს
61010008484 აკმაყოფილებს
61001080491 აკმაყოფილებს
01005006113 აკმაყოფილებს
61401101001 აკმაყოფილებს
61001064109 აკმაყოფილებს
61001083380 აკმაყოფილებს
61009030091 აკმაყოფილებს
61010017570 აკმაყოფილებს
61009029512 აკმაყოფილებს
17901034209 აკმაყოფილებს
61001076408 აკმაყოფილებს
61004061299 აკმაყოფილებს
61001080830 აკმაყოფილებს
61004068471 აკმაყოფილებს
61009014822 აკმაყოფილებს
61008016226 აკმაყოფილებს
61008019568 აკმაყოფილებს
61006019469 აკმაყოფილებს
61001074304 აკმაყოფილებს
61001070538 აკმაყოფილებს
61006013356 აკმაყოფილებს
61009012270 აკმაყოფილებს
61001074252 აკმაყოფილებს
61004061974 აკმაყოფილებს
61906079881 აკმაყოფილებს
61001076613 აკმაყოფილებს
39001042635 აკმაყოფილებს
61001081722 აკმაყოფილებს
61009032018 აკმაყოფილებს
61006075761 აკმაყოფილებს
61008019199 აკმაყოფილებს
61004041383 აკმაყოფილებს
61006075706 აკმაყოფილებს
01011096238 აკმაყოფილებს
61002002554 აკმაყოფილებს
61010019978 აკმაყოფილებს

III ჯგუფი 2022 წლის 21 აპრილი - 10:00 სთ; რეგისტრაცია - 09:30 სთ.
მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და 
გაწვევის სამსახურის პირველადი სამხედრო 

აღრიცხვის განყოფილების პირველი კატეგორიის 
უმცროსი სპეციალისტი
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# თანამდებობის
 დასახელება

პირველი ეტაპის 
შედეგი

კონკურსანტის 
პირადი N

             
61001041606 აკმაყოფილებს
61006070469 აკმაყოფილებს
32101030094 აკმაყოფილებს
61003007730 აკმაყოფილებს
61206080020 აკმაყოფილებს
61006071395 აკმაყოფილებს
61001082419 აკმაყოფილებს
61010018646 აკმაყოფილებს
61009014797 აკმაყოფილებს
61009032199 აკმაყოფილებს
46001010535 აკმაყოფილებს
61904078132 აკმაყოფილებს
61004066163 აკმაყოფილებს
61004026076 აკმაყოფილებს
61006035571 აკმაყოფილებს
27001008093 აკმაყოფილებს
37001035623 აკმაყოფილებს

მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და 
გაწვევის სამსახურის პირველადი სამხედრო 

აღრიცხვის განყოფილების პირველი კატეგორიის 
უმცროსი სპეციალისტი


	დანართი 1

