
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის საჯარო მოხელეთა 

საკონკურსოსაატესტაციო კომისიის სხდომის 

  

ოქმი №6  

    

დაბა ქედა                                                                                                                      15.06.2017 წელი     

  

  

სხდომა დაიწყო: 11:00 სთ-ზე;  

სხდომა დამთავრდა: 14:00 სთ-ზე.  

   

სხდომას ხელმძღვანელობდა: საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე დავით 

დუმბაძე.  

  

სხდომას ესწრებოდნენ: საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე 

გურამ ანანიძე და კომისიის წევრები:  ჯამბულ სურმანიძე, დარეჯან მექვაბიშვილი. 

 

სხდომას ასევე ესწრებოდა: საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სამდივნოს უფროსი მუხრან 

სალაძე და სამდივნოს წევრი ჰამიდა ზოიძე. 

სხდომაზე მოწვეული სპეციალისტი: მანუჩარ დავითაძე-ქედის რესურსცენტრის IT 

მენეჯერი.  

    

 დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი :    

1. ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად 

გამოცხადებული კონკურსის მეორე ეტაპის - გასაუბრების დროს კომისიის წევრთა 

შეფასებების (ქულების) შეჯამება, კონკურის ყველა ეტაპის შედეგების გათვალისწინებით 

გამარჯვებული კონკურსანტების გამოვლენა და მისი დანიშვნის უფლების მქონე პირისათვის 

(ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის) დასანიშნად  წარდგენა.  

  

1.მოისმინეს: კომისიის თავმჯდომარის დავით დუმბაძის ინფორმაცია გამგეობის 

ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის მეორე ეტაპის - 

გასაუბრების თაობაზე. კომისიის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ პროფესიული უნარების 

შეფასებისას საბოლოო ქულა განისაზღვრება კონკურსანტის მიერ მიღებული ქულის 

(საშუალო არითმეტიკული ქულა) მეათედი ნაწილით.   

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ აღნიშნა, რომ კონკურსანტებს დაესმებათ 

ერთი და იგივე კითხვები საკონკურსო მოთხოვნების შესაბამისად. აღნიშნული პოზიცია 

გაიზიარეს კომისის სხვა წევრებმა.  

 

გასაუბრების პერიოდში კომისიის წევრების მიერ თითოეული კანდიდატი შეფასდა 

ქულებით:  



 

  
დავით 

დუმბაძე 

გურამ 

ანანიძე 

ჯამბულ 

სუმრანიძე 

დარეჯან 

მექვაბიშვილი 
ჯამი 

ჯემალ ბერიძე 75 85 80 75 78.75 

მაია ბერიძე 50 35 60 50 48.75 

რაული ცინცაძე 75 75 90 75 78.75 

ილია ბერიძე 60 80 75 70 71.25 

მალხაზ საფარიძე 90 60 60 70 70.00 

ზურაბ კობალაძე 60 65 60 55 60.00 

ჯამბულ თურმანიძე 0 0 0 0 0.00 

  

კომისიის წევრების მიერ კანდიდატთა შეფასების ფორმები ოქმს დანართის სახით თან 

ერთვის.  

 

 

კ ო მ ი ს ი ა მ  გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:  

1. ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოხელეთა ვაკანტური 

თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის მეორე ეტაპის - გასაუბრების 

დროს მიღებული ქულების ჯამი განისაზღვროს შემდეგი ოდენობით:  

  

 

სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის მშენებლობის, 

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი 

მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის საკითხებში 

N სახელი გვარი ქულათა ჯამი გადაწვეტილება 

1 ჯემალ ბერიძე 7,87 გამარჯვებული 

2 ჯამბულ თურმანიძე 0 (არ გამოცხადდა)  

3 გიორგი ლილუაშვილი 0 (არ გამოცხადდა)  

4 გია შერვაშიძე 0 (არ გამოცხადდა)  

  
 

 

 

  



საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის, სახაზინო განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი 

ხაზინის საკითხებში 

N სახელი გვარი ქულათა ჯამი შენიშვნა 

1 ლეილა აბაშიძე 0  

4 მაია ბერიძე 4,87  

7 თენგიზ თედორაძე 0 (არ გამოცხადდა)  

12 რაულ ცინცაძე 7,87 გამარჯვებული 

   
 

 

 

 

მთავარი სპეციალისტი ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

N სახელი გვარი ქულათა ჯამი შენიშვნა 

1 ილია ბერიძე 7,12 გამარჯვებული  

2 პუნხან გუსეინოვი 0 (არ გამოცხადდა)  

3 ჯამბულ თურმანიძე 0 (არ გამოცხადდა)  

4 თამილა ივანაძე 0 (არ გამოცხადდა)  

5 გიორგი ლილუაშვილი 0 (არ გამოცხადდა)  

6 გია შერვაშიძე 0 (არ გამოცხადდა)  

   
 

 

 

 

მთავარი სპეციალისტი მახუნცეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

N სახელი გვარი ქულათა ჯამი შენიშვნა 

1 პუნხან გუსეინოვი 0 (არ გამოცხადდა)  

2 ჯამბულ თურმანიძე 0 (არ გამოცხადდა)  

3 ზურაბ კობალაძე 6,00   

4 გიორგი ლილუაშვილი 0 (არ გამოცხადდა)  

5 მალხაზ საფარიძე 7,00 გამარჯვებული  

6 გიორგი ქვათაძე 0 (არ გამოცხადდა)  

7 გია შერვაშიძე 0 (არ გამოცხადდა)  

8 ცირა ჯაიანი     0 (არ გამოცხადდა)  

  

 

 

1. კომისიის მიერ ვაკანტურ თანამდებობაზე დასანიშნად წამოყენებულ იქნეს და 

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებელს დასანიშნად წარედგინოს:  



ა) სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის მშენებლობის, 

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი 

მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის საკითხებში - ჯემალ ბერიძე; 

ბ) საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის, სახაზინო განყოფილების წამყვანი 

სპეციალისტი ხაზინის საკითხებში - რაულ ცინცაძე; 

გ) მთავარი სპეციალისტი ცხმორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში - ილია ბერიძე; 

დ) მთავარი სპეციალისტი მახუნცეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში - მალხაზ 

საფარიძე. 

2. ეთხოვოს  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის საჯარო 

მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარეს ამ გადაწყვეტილების 

შესაბამისი ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოცემა.  

3. დაევალოს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სამდივნოს წინამდებარე ოქმის 

გამოქვეყნება და გსაუბრებაში მონაწილე კანდიდატებისათვის გადაწყვეტილების გაცნობა.  

  

  

  

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე,  

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებელი                                                                  დავით დუმბაძე  

                                                                                                                                       (ხელმოწერილია)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის  

თავმჯდომარის მოადგილე,  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

თავმჯდომარის მოადგილე                                                                                          გურამ ანანიძე  

                                                                               (ხელმოწერილია)  

  

კომისიის წევრი,  

პროფესიული კავშირების აჭარის  

რესპუბლიკური გაერთიანების  

თავმჯდომარის მოადგილე                                                                            დარეჯან ექვაბიშვილი  

                                                                                                                    (ხელმოწერილია) 

        

კომისიის წევრი,                                                                                                     

ქედის მუნიციპალიტეტის  

საკრებულოს წევრი                                                                                                    ჯამბულ სურმანიძე  

                                                                               (ხელმოწერილია)  

   




































