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ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში 

არსებული მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების ნუსხა 

 

№ 
ვაკანსიის 

ნომერი 

სტრუქტურული 

ერთეულის დასახელება 
თანამდებობის დასახელება 

საშტატო 

ერთეული 

1 37063 
 

გამგებლის წარმომადგენელი საგვიჩიოს 

ადმინისტრაციულ ერთეულში  
1 

2 37066 

გამგეობის 

ადმინისტრაციული 

სამსახური 

საზოგადოებასთან და მედიასთან 

ურთიერთობის, ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციისა 

და საინფორმაციო უზრუნველყოფის 

განყოფილების უფროსი 

1 

3 37068 

გამგეობის 

ადმინისტრაციული 

სამსახური 

საზოგადოებასთან და მედიასთან 

ურთიერთობის, ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციისა 

და საინფორმაციო უზრუნველყოფის 

განყოფილების მთავარი სპეციალისტი 

მედიასთან ურთიერთობისა და 

საინფორმაციო უზრუნველყოფის საკითხებში 

1 

4 37070 

გამგეობის 

ადმინისტრაციული 

სამსახური 

საზოგადოებასთან და მედიასთან 

ურთიერთობის, ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციისა 

და საინფორმაციო უზრუნველყოფის 

განყოფილების სპეციალისტი პატარა ფოთის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის 

წარმომადგენლის საქმიანობის ხელშეწყობის 

საკითხებში 

1 

5 37069 

გამგეობის 

ადმინისტრაციული 

სამსახური 

საზოგადოებასთან და მედიასთან 

ურთიერთობის, ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციისა 

და საინფორმაციო უზრუნველყოფის 

განყოფილების სპეციალისტი საგვიჩიოს 

ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის 

წარმომადგენლის საქმიანობის ხელშეწყობის 

საკითხებში 

1 

6 37081 

გამგეობის 

ეკონომიკური 

განვითარებისა და 

ქონების მართვის 

სამსახური 

მუნიციპალური ქონების მართვის, ბუნებრივი 

რესურსების, ტრანსპორტის რეგულირებისა 

და ადგილობრივი მოსაკრებლების 

განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი 

ბუნებრივი რესურსებისა და ტრანსპორტის 

რეგულირების საკითხებში 

1 

7 37079 

გამგეობის 

ეკონომიკური 

განვითარებისა და 

ქონების მართვის 

სამსახური 

სოფლის მეურნეობისა და სტატისტიკური 

აღრიცხვის განყოფილების უფროსი 
1 

8 37077 

გამგეობის 

ეკონომიკური 

განვითარებისა და 

ქონების მართვის 

სამსახური 

სოფლის მეურნეობისა და სტატისტიკური 

აღრიცხვის განყოფილების მთავარი 

სპეციალისტი მემცენარეობის განვითარების, 

მცენარეთა დაცვის, მელიორაციისა და 

მექანიზაციის  საკითხებში 

1 



2 

9 37082 

გამგეობის 

ეკონომიკური 

განვითარებისა და 

ქონების მართვის 

სამსახური 

სოფლის მეურნეობისა და სტატისტიკური 

აღრიცხვის განყოფილების წამყვანი 

სპეციალისტი სახელმწიფო და 

მუნიციპალური პროგრამების, 

მეცხოველეობის განვითარების და 

სტატისტიკური აღრიცხვის საკითხებში 

1 

10 37075 

გამგეობის 

ინფრასტრუქტურის, 

ურბანული 

განვითარებისა და 

არქიტექტურის 

სამსახური 

ურბანული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის 

განყოფილების უფროსი 

1 

11 37080 

გამგეობის 

ინფრასტრუქტურის, 

ურბანული 

განვითარებისა და 

არქიტექტურის 

სამსახური 

ურბანული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის 

განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი 

ურბანული განვითარების საკითხებში 

1 

12 37076 

გამგეობის 

ინფრასტრუქტურის, 

ურბანული 

განვითარებისა და 

არქიტექტურის 

სამსახური 

ურბანული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის 

განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და 

კეთილმოწყობის სამუშაოების დაგეგმვის 

საკითხებში 

1 

13 37078 

გამგეობის 

ინფრასტრუქტურის, 

ურბანული 

განვითარებისა და 

არქიტექტურის 

სამსახური 

ურბანული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის 

განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი 

სივრცით-ტერიტორიული მოწყობის 

საკითხებში 

1 

14 37074 

გამგეობის 

ინფრასტრუქტურის, 

ურბანული 

განვითარებისა და 

არქიტექტურის 

სამსახური 

ინფრასტრუქტურის, სივრცით-

ტერიტორიული მოწყობისა და 

ქალაქთმშენებლობის განყოფილების მთავარი 

სპეციალისტი ურბანული განვითარებისა და 

კეთილმოწყობის საკითხებში 

1 

15 37073 

გამგეობის 

ინფრასტრუქტურის, 

ურბანული 

განვითარებისა და 

არქიტექტურის 

სამსახური 

ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი 1 

16 37071 

გამგეობის კულტურის, 

განათლების, სპორტის, 

ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამსახური 

მთავარი სპეციალისტი კულტურის 

განვითარებისა და კულტურული 

მემკვიდრეობის საკითხებში 

1 

17 37072 

გამგეობის კულტურის, 

განათლების, სპორტის, 

ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამსახური 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი 

ახალგაზრდულ საკითხებში 

1 



3 

18 37067 

გამგეობის 

წვევამდელთა, 

რეზერვისტთა, 

სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევის და 

მობილიზაციის 

სამსახური 

მთავარი სპეციალისტი მიწერის  საკითხებში 1 

19 37084 

გამგეობის შიდა 

აუდიტისა და 

კონტროლის სამსახური 

უფროსი სპეციალისტი კონტროლის 

საკითხებში 
1 

20 37083 

გამგეობის შიდა 

აუდიტისა და 

კონტროლის სამსახური 

შიდა აუდიტის განყოფილების მთავარი 

სპეციალისტი შიდა აუდიტის საკითხებში 
1 

21 37089  საკრებულოს აპარატი 
საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების 

უფროსი 
1 

 


