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3.1. ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოში გამოცხადებული 

ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები (მხოლოდ კონკურსში 

გამარჯვებულ პირთა ვინაობა), კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა. 

2014 წელი 

 

სსიპ-ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად კონკურსი გამოცხადდა სააგენტოს სტრუქტურული 

ერთეულების მთავარი სპეციალისტებისა და სპეციალისტების და სამი სტრუქტურული 

ერთეულის უფროსის თანამდებობებზე. 

აღნიშნულ ვაკანტურ თანამდებობებზე სულ შემოტანილ იქნა 647 განაცხადი. 

გამოცხადდა და გასაუბრება გაიარა 89 კანდიდატმა. კონკურსი ჩატარდა 2014 წლის 9-13 

ოქტომბერს. 

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მიერ კენჭისყრის შედეგად მიღებული 

გადაწყვეტილების საფუძველზე, ვაკანტურ თანამდებობებზე გამოცხადებულ 

კონკურსში გაიმარჯვა 20 კანდიდატმა: 

 

1. ამწე - სატრანსპორტო და წნევის ქვეშ მომუშავე ობიექტებზე ზედამხედველობის 

სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე - ოთარ ელიაშვილი; 

2.  სამთო ობიექტებზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსის 

თანამდებობაზე - მირიან ბედიანიძე; 

3. ინფორმაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე - ნათია 

ბულალაური; 

4. ამწე, სატრანსპორტო და წნევის ქვეშ მომუშავე ობიექტებზე ზედამხედველობის 

სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე - ზვიად გულბანი; 

5.  ამწე, სატრანსპორტო და წნევის  ქვეშ  მომუშავე  ობიექტებზე ზედამხედველობის 

სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე - პაატა ქარჩავა; 

6.  სამთო  ობიექტებზე  ზედამხედველობის  სამმართველოს   მთავარი სპეციალისტის 

თანამდებობაზე -  რევაზ ილურიძე; 

7. სამთო ობიექტებზე ზედამხედველობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის 

თანამდებობაზე - თამაზ ბეროშვილი; 

8. სამთო ობიექტებზე ზედამხედველობის სამმართველოს სპეციალისტის ( სამთო- 

ინჟინერი) თანამდებობაზე - გიორგი ფხალაძე; 

9. სამთო ობიექტებზე ზედამხედველობის სამმართველოს სპეციალისტის ( სამთო- 

ინჟინერი) თანამდებობაზე - კახა ქოიავა; 

10. სამთო ობიექტებზე ზედამხედველობის  სამმართველოს სპეციალისტის ( სამთო- 

ინჟინერი) თანამდებობაზე - გიორგი ჩაკვეტაძე; 

11. სამთო ობიექტებზე ზედამხედველობის სამმართველოს სპეციალისტის 

(ჰიდროტექნიკოსი) თანამდებობაზე - ბექა დოინჯაშვილი; 

12. გაზის,  ნავთობის და ქიმიურ  ობიექტებზე  ზედამხედველობის  სამმართველოს 

მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე - დიმიტრი ფავლენიშვილი; 
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13. გაზის,  ნავთობის და ქიმიურ  ობიექტებზე  ზედამხედველობის  სამმართველოს 

მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე - გია ჩანგაშვილი; 

14. გაზის,  ნავთობის და ქიმიურ  ობიექტებზე  ზედამხედველობის  სამმართველოს 

სპეციალისტის თანამდებობაზე - დავით მემარნიშვილი; 

15. გაზის,  ნავთობის და ქიმიურ  ობიექტებზე  ზედამხედველობის  სამმართველოს 

სპეციალისტის თანამდებობაზე - ბერიკა ჩიკვილაძე; 

16. არქიტექტურულ-სამშენებლო  საქმიანობაზე ზედამხედველობის  სამმართველოს 

მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე - ლევან აბესაძე; 

17. სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს სპეციალისტის 

თანამდებობაზე - ბადრი შენგელია; 

18. ინფორმაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის (IT 

მხარდაჭერა) თანამდებობაზე - ლაშა ნაჭყებია; 

19. ინფორმაციული  უზრუნველყოფის  სამმართველოს  სპეციალისტი (ინფორმაციის 

ანალიზი და დამუშავება) თანამდებობაზე  - კონსტანტინე ბალანჩივაძე; 

20. ინფორმაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს სპეციალისტის 

(საზოგადოებასთან ურთიერთობა) თანამდებობაზე - თამარ თოდუა. 
 
 
 
 

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მიერ კენჭისყრის შედეგად მიღებული 

გადაწყვეტილებით  კონკურსი  გამოცხადდა  ჩაშლილად: 
 
 

- ამწე - სატრანსპორტო და წნევის ქვეშ  მომუშავე ობიექტებზე ზედამხედველობის 

სამმართველოს 5 სპეციალისტის თანამდებობაზე; 

- სამთო ობიექტებზე ზედამხედველობის სამმართველოს 1 სპეციალისტის თანამდებობაზე; 

- გაზის, ნავთობის და ქიმიურ ობიექტებზე ზედამხედველობის სამმართველოს 1 

სპეციალისტის თანამდებობაზე; 

- სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს 1 მთავარი სპეციალისტის 

თანამდებობაზე; 

- ინფორმაციული   უზრუნველყოფის  სამმართველოს 1 მთავარი  სპეციალისტის 

(გეომონაცემთა ბაზები) თანამდებობაზე. 
 
 

კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა განსაზღვრულია საქართველოს 

პრეზიდენტის 2009 წლის 5 თებერვალი N 46 ბრძანებულებით ,,საჯარო თანამდებობათა 

დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ”. 


