
# თანამდებობის
 დასახელება პირადი N განაცხადის განხილვის 

შედეგი
სამუშაო გამოცდილება 

(მოქმედი საჯარო მოხელე)

61008019934 არ აკმაყოფილებს არა

61001069229 არ აკმაყოფილებს არა

61009027452 არ აკმაყოფილებს არა

46001023826 არ აკმაყოფილებს არა

35001075222 არ აკმაყოფილებს არა

46001021812 არ აკმაყოფილებს არა

61010018222 არ აკმაყოფილებს არა

61001086596 არ აკმაყოფილებს არა

61006067399 არ აკმაყოფილებს არა

61001084431 არ აკმაყოფილებს არა

52001021794 არ აკმაყოფილებს არა

26201039380 არ აკმაყოფილებს არა

61001074654 არ აკმაყოფილებს არა

61006065751 არ აკმაყოფილებს არა

61010013947 არ აკმაყოფილებს არა

61008016226 არ აკმაყოფილებს არა

61008016749 არ აკმაყოფილებს არა

61006079208 არ აკმაყოფილებს არა

01024058654 არ აკმაყოფილებს არა

01019070505 არ აკმაყოფილებს არა

46001006106 არ აკმაყოფილებს არა

61001086616 არ აკმაყოფილებს არა

29001037089 არ აკმაყოფილებს არა

26001010635 არ აკმაყოფილებს არა

26001005979 არ აკმაყოფილებს არა

61001049154 არ აკმაყოფილებს არა

61009022236 არ აკმაყოფილებს არა

61004046425 არ აკმაყოფილებს არა

61001022051 არ აკმაყოფილებს არა

61001087091 არ აკმაყოფილებს არა

61001048493 არ აკმაყოფილებს არა

61009033083 არ აკმაყოფილებს არა

61001088272 არ აკმაყოფილებს არა

01024070196 არ აკმაყოფილებს არა

61004064744 არ აკმაყოფილებს არა

18001020335 არ აკმაყოფილებს არა

61010020428 არ აკმაყოფილებს არა
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1  საბიუჯეტო განყოფილების 
მესამე კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი   (1 ვაკანსია)



35001075222 არ აკმაყოფილებს არა

46001021812 არ აკმაყოფილებს არა

61010018222 არ აკმაყოფილებს არა

31001050755 არ აკმაყოფილებს არა

01005006113 არ აკმაყოფილებს არა

37950000441 არ აკმაყოფილებს არა

61001084431 არ აკმაყოფილებს არა

26201039380 არ აკმაყოფილებს არა

61001074654 არ აკმაყოფილებს არა

01008037203 არ აკმაყოფილებს არა

61006004910 არ აკმაყოფილებს არა

01024058654 არ აკმაყოფილებს არა

01019070505 არ აკმაყოფილებს არა

61001017368 არ აკმაყოფილებს არა

61009022236 არ აკმაყოფილებს არა

61004046425 არ აკმაყოფილებს არა

61001087091 არ აკმაყოფილებს არა

61001048493 არ აკმაყოფილებს არა

61001088272 არ აკმაყოფილებს არა

61009033083 არ აკმაყოფილებს არა

01024070196 არ აკმაყოფილებს არა

18001020335 არ აკმაყოფილებს არა

61001054821 არ აკმაყოფილებს არა

61009032013 არ აკმაყოფილებს არა

46001021812 არ აკმაყოფილებს არა

37950000441 არ აკმაყოფილებს არა

61001084431 არ აკმაყოფილებს არა

26201039380 არ აკმაყოფილებს არა

61009032406 არ აკმაყოფილებს არა

61001074654 არ აკმაყოფილებს არა

61002020945 არ აკმაყოფილებს არა

61010017618 არ აკმაყოფილებს არა

61008016749 არ აკმაყოფილებს არა

61004059677 არ აკმაყოფილებს არა

01024058654 არ აკმაყოფილებს არა

29001037089 არ აკმაყოფილებს არა

61003003016 არ აკმაყოფილებს არა

61009022236 არ აკმაყოფილებს არა

61004046425 არ აკმაყოფილებს არა

19001007626 არ აკმაყოფილებს არა

61009033083 არ აკმაყოფილებს არა

61001088272 არ აკმაყოფილებს არა

61009031254 არ აკმაყოფილებს არა

01024070196 არ აკმაყოფილებს არა

61004064744 არ აკმაყოფილებს არა

18001020335 არ აკმაყოფილებს არა

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახური

2  სახელშეკრულებო 
მონიტორინგის, საქალაქო 
მუნიციპალური სერვისების 

და ორგანიზაციების 
კოორდინაციის განყოფილების 

უფროსი (1 ვაკანსია)

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახური

3 შიდა აუდიტის სამსახურის  
რეკომენდაციების 

მონიტორინგის განყოფილების 
უფროსი   (1 ვაკანსია)
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