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ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის საკონკურსო კომისიის 

გადაწყვეტილება №16 

2018 წლის 10 აგვისტო 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტური 

თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსების პირველი ეტაპის 

შედეგების დამტკიცების შესახებ 
 

„საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 

21 აპრილის №204 დადგენილებისა და „ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიულ საჯარო 

მოხელთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსების 

პროგრამის, პირობების, კანდიდატების შეფასების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის მერიის საკონკურსო კომისიის 2018 წლის 18 ივლისის №14 გადაწყვეტილებით 

დამტკიცებული წესის  მე-3 მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტური 

თანამდებობების დასაკავებლად 2018 წლის 19 ივლისს გამოცხადებულ ღია კონკურსებში 

მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრირებული კანდიდატების მიერ წარდგენილი განაცხადების 

ძირითად ფორმალურ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის  (ღია კონკურსის პირველი ეტაპის) 

შედეგები: 

ა) იმ პირთა ნუსხა, რომელთა განაცხადები აკმაყოფილებენ ღია კონკურსების ძირითად 

ფორმალურ მოთხოვნებს და დაშვებულნი არიან კონკურსების მეორე ეტაპზე (დანართი 1); 

ბ) იმ პირთა ნუსხა, რომელთა განაცხადები არ აკმაყოფილებენ ღია კონკურსების ძირითად 

ფორმალურ მოთხოვნებს და უარი ეთქმით კონკურსების მეორე ეტაპზე დაშვებაზე (დანართი 2); 

2. გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. №3).  

  

  

კომისიის თავმჯდომარე                                           ზვიად ბუკია 
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დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის საკონკურსო კომისიის 

2018 წლის 9 აგვისტოს №16 გადაწყვეტილებისა 

 

იმ პირთა ნუსხა, რომელთა განაცხადები აკმაყოფილებენ ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის 

პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად 2018 წლის 19 

ივლისს გამოცხადებული ღია კონკურსების ძირითად ფორმალურ მოთხოვნებს და დაშვებულნი 

არიან კონკურსების მეორე ეტაპზე 

 
1. ვაკანსიის ნომერი: 50807    

თანამდებობის დასახელება: ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის, 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის 

განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხობის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საქმიანობის კოორდინაციის საკითხებში 

 

1. აკაკი გეთია    

2. ნინო გერგაია    

3. გიგლა ზაქარაია    

4. შორენა თოდუა    

5. გიორგი ლილუაშვილი    

6. თემურ ფაჩულია    

7. ელიკო ქანთარია    

8. ხათუნა ჯანჯღავა    

      

2. ვაკანსიის ნომერი: 50839    

თანამდებობის დასახელება: ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის 

სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობისა და დასახლებებში გარე იერსახის ზედამხედველობის 

საკითხებში 

      

1. რომანოზ რეკვავა    

      

3. ვაკანსიის ნომერი: 50841    

თანამდებობის დასახელება: პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - შიდა აუდიტისა 

და კონტროლის სამსახურის უფროსი 

 

1. ირაკლი ძიძიგური    

      

4. ვაკანსიის ნომერი: 50842    

თანამდებობის დასახელება: პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ზემო ქვალონის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ხობის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი 

 

1. ლევან ალანია    

2. გიორგი ლილუაშვილი    

3. პაატა სიჭინავა    

4. ბესიკ ღადუა    

5. ქრისტინე შურღაია    

 

 

კომისიის თავმჯდომარე                                           ზვიად ბუკია 
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დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის საკონკურსო კომისიის 

2018 წლის 9 აგვისტოს №16 გადაწყვეტილებისა 

 

იმ პირთა ნუსხა, რომელთა განაცხადები არ აკმაყოფილებენ ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის 

პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად 2018 წლის 19 

ივლისს გამოცხადებული ღია კონკურსების ძირითად ფორმალურ მოთხოვნებს და უარი ეთქმით 

კონკურსების მეორე ეტაპზე დაშვებაზე 

 
1. ვაკანსიის ნომერი: 50807    

თანამდებობის დასახელება: ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის, 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის 

განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხობის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საქმიანობის კოორდინაციის საკითხებში 

 

1. ნუკრი თირქია    

2. შორენა სალაყაია    

3. გიორგი წალდაძე    

      

2. ვაკანსიის ნომერი: 50839    

თანამდებობის დასახელება: ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის 

სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობისა და დასახლებებში გარე იერსახის ზედამხედველობის 

საკითხებში 

      

1. დავით აბულაძე    

2. მაკა ბუკია    

3. ნუკრი თირქია    

4. გიორგი ლილუაშვილი    

5. კახაბერ მიქაძე    

6. თორნიკე მოსიაშვილი    

7. გიორგი წალდაძე    

      

3. ვაკანსიის ნომერი: 50841    

თანამდებობის დასახელება: პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - შიდა აუდიტისა 

და კონტროლის სამსახურის უფროსი 

 

1. მარიამ თოფურია    

2. გიორგი ლილუაშვილი    

3. გიორგი წალდაძე    

      

4. ვაკანსიის ნომერი: 50842    

თანამდებობის დასახელება: პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ზემო ქვალონის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ხობის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი 

 

1. შორენა თოდუა    

2. თეონა კვირაია    

3. შორენა სალაყაია    

 

 

კომისიის თავმჯდომარე                                           ზვიად ბუკია 


