საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სხდომის
ოქმი N13
ქ. თბილისი 2013 წლის 28 დეკემბერი

სხდომას ესწრებოდნენ:
თენგიზ შერგელაშვილი

–

მინისტრის პირველი
თავმჯდომარე

გიორგი სოლომონია

–

მინისტრის მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარის
მოადგილე

გიორგი ამაშუკელი

_

მინისტრის მოადგილე, კომისიის წევრი

იაშა მესხია

–

მინისტრის მრჩეველი,კომისიის წევრი

ბესიკ ფოფხაძე

–

მინისტრის მრჩეველი,კომისიის წევრი

თემურ ხომერიკი

–

მინისტრის მრჩეველი, კომისიის წევრი

ნუგზარ ჭინჭარაული

–

საქართველოს
საჯარო
მოსამსახურეთა
პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე, კომისიის
წევრი

ვაჟა სალამაძე

–

მოადგილე,

კომისიის

სამოქალაქო საზოგადოების
ინსტიტუტის დირექტორი – დამოუკიდებელი
სპეციალისტი, კომისიის წევრი

2013 წლის 28 დეკემბერს გაიმართა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ცენტრალური აპარატის საჯარო მოხელეთა ზოგიერთი
ვაკანტური

თანამდებობის

დასაკავებელი

კონკურსი

-

გასაუბრება

სამინისტროს

მობილიზაციისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინირების სამსახურის მთავარი
სპეციალისტის - 4, მობილიზაციისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინირების
სამსახურის უფროსი სპეციალისტის

- 2, საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის
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მთავარი სპეციალისტის - 4, საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი
სპეციალისტის - 1,სამინისტროს მინისტრის აპარატის (დეპარტამენტის) თანაშემწის - 3,
მინისტრის აპარატის (დეპარტამენტის) მრჩეველის

- 2, ეკონომიკური დეპარტამენტის

უფროსის - 1, ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოებისა და კადრების
სამმართველოს უფროსის - 1, ადმინისტრაციული დეპარტამენტის კომპიუტერული
უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის - 1, ადმინისტრაციული დეპარტამენტის
მატერიალურ-ტექნიკური
ინფრასტრუქტურის

უზრუნველყოფის

განვითარების

სამმართველოს

დეპარტამენტის

უფროსის

უფროსის

-

მოადგილის

1,
-

1,

იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის - 1, შიდა აუდიტის დეპარტამენტის
უფროსის მოადგილის - 1,ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად.
2013 წლის 28 დეკემბერს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, მათგან, ვინცგანცხადება
წარადგინა ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის მიერ ადმინისტრირებული
ვებგვერდის მეშვეობით, წარმატებით გაიარა აპლიკაციათა შერჩევის ეტაპი, წარმატებით
გაიარა

ტესტირება

და

სამინისტროს

საკონკურო-საატესტაციო

კომისიის

გადაწყვეტილებით დაბარებულ იქნა გასაუბრებაზე, გამოცხადდნენ შემდეგი პირები:
მობილიზაციისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინირების სამსახურის მთავარი
სპეციალისტი:
1. მელქაძე დავითი
2. მჭედლიშვილი თამილა
3. შარიქაძე მიხეილი
4. სეფისკვერაძე რუსუდანი
5. ქარდავა თამარი
6. მაზანაშვილი ინგა
7. ბოჭორიძე გიორგი
8. ივანიშვილი ლევანი
9. ინასარიძე თეონა
10. მეცხვარიშვილი ირენე
11. თასოშვილი არსენი
12. გრიგალაშვილი დავითი
13. ნავდარაშვილი ბესიკი

მობილიზაციისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინირების სამსახურის უფროსი
სპეციალისტი:
14. სერგია ალექსანდრე
15. ნოზაძე გიორგი
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16. კვიკვინია პეტრე
17. მაღრაძე თამაზ

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი:
18. ფეტვიაშვილი თამთა
19. საყვარელიძე ზვიად
20. ფოლადაშვილი ნაზიბროლა
21. მაჩურიშვილი ნინო
22. დევდარიანი დემნა
23. ყენია ნანა
24. სარალიძე ოთარ
25. ჭოველიძე ნინო
26. კვირკველია ნინო
27. შონია ნინო
28. ამირხანაშვილი გიორგი
29. აბულაძე ოთარ
30. მიქელაშვილი მარიამ
31. დადიანი ეკატერინე
32. ბერძენიშვილი მარინა
33. ბუნტური თათია
34. შავლაძე ნესტან
35. დარჩია თამარ
36. თოდაძე თამთა
37. კვარაცხელია ილია
38. რობიტაშვილი ნანა
39. დარახველიძე ანა
საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი:
1. ბეგიაშვილი თინათინ
2. დავითაშვილი ანა
3. ორჯონიკიძე კონსტანტინე
4. ნადირაძე სოფიკო
2013 წლის 28 დეკემბერს გასაუბრებაზე არ გამოცხადდნენ შემდეგი კონკურსანტები:
მობილიზაციისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინირების სამსახურის მთავარი
სპეციალისტი:
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ხმალაძე მიხეილი
საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი:
1. გაფრინდაშვილი ნინო
2. კიკნაძე მიხეილი
3. ხვედელიძე დავითი
4. ბუკია ნათია
საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი:
ახალაია რატი

2013 წლის 28 დეკემბერს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, მათგან, ვინც განცხადება
წარადგინა ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის მიერ ადმინისტრირებული
ვებგვერდის

მეშვეობით,

წარმატებით

გაიარა

აპლიკაციათა

შერჩევის

ეტაპი

და

სამინისტროს საკონკურო-საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით დაბარებულ იქნა
გასაუბრებაზე, გამოცხადდნენ შემდეგი პირები:
მინისტრის აპარატის (დეპარტამენტის) თანაშემწე:
1. წინწალაშვილი ეკატერინე
2. გურეშიძე ლილიანა
3. დიდებულიძე ელენე
4. წერეთელი მაკა
5. ბოლქვაძე სალომე
6. მჭედლიშვილი ქეთევან

მინისტრის აპარატის (დეპარტამენტის) მრჩეველი:
1. მოვსესიანი ალექსანდრე
2. გაბელია ნანა

ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი:
1. მორალიშვილი დავით
2. ყიფშიძე ლალი
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ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოებისა და კადრების სამმართველოს
უფროსი:
იანტბელიძე ნანა
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის კომპიუტერული უზრუნველყოფის სამმართველოს
უფროსი:
1. არევაძე ზურაბ
2. ამილახვარი ნუგზარ
3. ხმალაძე მიხეილ
ადმინისტრაციული

დეპარტამენტის

მატერიალურ-ტექნიკური

უზრუნველყოფის

სამმართველოს უფროსი:
ისაკაძე ზურაბ

ინფრასტრუქტურის განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე:
1. ჭეიშვილი ირინა
2. ჭითანავა კონსტანტინე
3. სვანიძე იური
4. შატბერაშვილი დავით
იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე:
1. სირაძე ვლადიმერ
2. ილაური დავით
3. შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე:
1. ფიცხელაური დავით
2. ჩუბინიძე კახაბერი
2013 წლის 28 დეკემბერს გასაუბრებაზე არ გამოცხადდნენ შემდეგი კონკურსანტები:
მობილიზაციისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინირების სამსახურის მთავარი
სპეციალისტი:
ხმალაძემიხეილი
საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი:
1. გაფრინდაშვილი ნინო
2. კიკნაძე მიხეილი
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3. ხვედელიძე დავითი
4. ბუკია ნათია
საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი:
ახალაია რატი
მინისტრის აპარატის (დეპარტამენტის) თანაშემწე:
1. გონგლაძე რუსუდან
2. ყაზარაშვილი ნანა
3. ჩახვაშვილი თამარ
მინისტრის აპარატის (დეპარტამენტის) მრჩეველი:
1. ასათიანი მაია
2. ასათიანი მაია
3. ხაბულიანი შალვა
ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი:
ურუშაძე ზაზა
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოებისა და კადრების სამმართველოს
უფროსი:
1. შერვაშიძე ილონა
2. ხორავა თამარ
ადმინისტრაციული

დეპარტამენტის

მატერიალურ-ტექნიკური

უზრუნველყოფის

სამმართველოს უფროსი:
1. მამნიაშვილი ზურაბ
2. სერგოშვილი მერაბ
იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე:
ფხალაძე პაატა
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე:
ნოზაძე ზურაბი
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1. კომისია გაეცნო გასაუბრებაში მონაწილე კონკურსანტების რეზიუმეებს, დაუსვა
შეკითხვები კანდიდატებისათვის წაყენებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნების
შესაბამისად,

აღინიშნა

კონკურსანტების

მახასიათებლები.ჩატარებული

გამოცდილება

გასაუბრების

შედეგების

და

პიროვნული

შეფასების

შედეგად

კომისიამ იხელმძღვანელა „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 34-ე
მუხლის პირველი პუნქტისა და „საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის
ჩატარების წესისდამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 5
თებერვლის N46 ბრძანებულების პირველი პუნქტით დამტკიცებული დებულების
მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტისა და მე-7 მუხლის 1-ლი-მე-4 პუქტების
შესაბამისად, და მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება:
ა) მობილიზაციისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინირების სამსახურის
მთავარი სპეციალისტის ოთხ ვაკანტურ თანამდებობაზე წარდგენილ იქნა ოთხი
კანდიდატი:

თამარ

ქარდავა,

ინგა

მაზანაშვილი,

ლევან

ივანიშვილი,

დავით

გრიგალაშვილი.
----------------------------------------------------------------------------------------------------თამარ ქარდავას, ინგა მაზანაშვილს, ლევან ივანიშვილს, დავით გრიგალაშვილს
გაეწიოს რეკომენდაცია მობილიზაციისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის
კოორდინირების სამსახურის მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დასანიშნად
(კენჭისყრა თითოეულ კანდიდატზე: თამარ ქარდავა - მომხრე: 7, წინააღმდეგი: 0;
ინგა მაზანაშვილი - მომხრე: 6, წინააღმდეგი: 2; ლევან ივანიშვილი - მომხრე: 6,
წინააღმდეგი - 2; დავით გრიგალაშვილი - მომხრე: 8, წინააღმდეგი - 0).

ბ) მობილიზაციისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინირების სამსახურის
უფროსი სპეციალისტის ორ ვაკანტურ თანამდებობაზე წარდგენილ იქნა ერთი
კანდიდატი: პეტრე კვიკვინია, ხოლო მეორე ვაკანტურ თანამდებობაზე საკონკურსოსაატესტაციო კომისიამ უარი განაცხადა თანამდებობაზე დასანიშნად კანდიდატის
წამოყენებაზე.
----------------------------------------------------------------------------------------------------პეტრე

კვიკვინიას

სამსახურში

გაწვევის

თანამდებობაზე
წინააღმდეგი:

გაეწიოს

კოორდინირების

დასანიშნად
2);

კოორდინირების

რეკომენდაცია

სამსახურის

(კენჭისყრა:

მობილიზაციისა
სამსახურის

მობილიზაციისა

და

უფროსი

პეტრე

უფროსი

კვიკვინია

სამხედრო

და

სამხედრო

სპეციალისტის
-

მომხრე:

სამსახურში

სპეციალისტისერთ

6,

გაწვევის
ვაკანტურ

თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსი ჩაითვალა ჩაშლილად.
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გ) საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის მთავარი სპეციალისტისოთხ ვაკანტურ
თანამდებობაზე წარდგენილ იქნა სამი კანდიდატი: ეკატერინე დადიანი, მარინა
ბერძენიშვილი,

თათია

ბუნტური.

ხოლო

მეორე

ვაკანტურ

თანამდებობაზე

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიამ უარი განაცხადა თანამდებობაზე დასანიშნად
კანდიდატის წამოყენებაზე.
----------------------------------------------------------------------------------------------------ეკატერინე

დადიანს,

რეკომენდაცია

მარინა

საერთაშორისო

ბერძენიშვილს,

თათია

ურთიერთობების

ბუნტურს

სამსახურის

გაეწიოს
მთავარი

სპეციალისტის თანამდებობაზე დასანიშნად (კენჭისყრა თითოეულ კანდიდატზე:
ეკატერინე დადიანი - მომხრე: 7, წინააღმდეგი: 1; მარინა ბერძენიშვილი - მომხრე: 7,
წინააღმდეგი: 1; თათია ბუნტური - მომხრე: 7, წინააღმდეგი: 0);
ურთიერთობების

სამსახურის

მთავარი

სპეციალისტის

საერთაშორისო

ერთ

ვაკანტურ

თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსი ჩაითვალა ჩაშლილად.

დ) საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი სპეციალისტის ერთ
ვაკანტურ თანამდებობაზე საკონკურსო-საატესტაციო კომისიამ უარი განაცხადა
თანამდებობაზე დასანიშნად კანდიდატის წამოყენებაზე.
----------------------------------------------------------------------------------------------------საერთაშორისო

ურთიერთობების

სამსახურის

უფროსი

სპეციალისტის

ერთ

ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსი ჩაითვალა ჩაშლილად.

ე) მინისტრის აპარატის (დეპარტამენტის) თანაშემწის სამ ვაკანტურ თანამდებობაზე
წარდგენილ იქნა სამი კანდიდატი: ეკატერინე წინწალაშვილი, ლილიანა გურეშიძე,
ელენე დიდებულიძე.
----------------------------------------------------------------------------------------------------ეკატერინე წინწალაშვილს, ლილიანა გურეშიძეს, ელენე დიდებულიძეს გაეწიოს
რეკომენდაცია მინისტრის აპარატის (დეპარტამენტის) თანაშემწის თანამდებობაზე
დასანიშნად (კენჭისყრა თითოეულ კანდიდატზე: ეკატერინე წინწალაშვილი მომხრე: 8, წინააღმდეგი: 0; ლილიანა გურეშიძე - მომხრე: 7, წინააღმდეგი: 1; ელენე
დიდებულიძე - მომხრე: 7, წინააღმდეგი - 1).

ვ) მინისტრის აპარატის (დეპარტამენტის) მრჩევლის ორ ვაკანტურ თანამდებობაზე
წარდგენილ იქნა ერთი კანდიდატი: ალექსანდრე მოვსესიანი, ხოლო მეორე ვაკანტურ
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თანამდებობაზე საკონკურსო-საატესტაციო კომისიამ უარი განაცხადა თანამდებობაზე
დასანიშნად კანდიდატის წამოყენებაზე.
----------------------------------------------------------------------------------------------------ალექსანდრე

მოვსესიანს

გაეწიოს

რეკომენდაცია

მინისტრის

აპარატის

(დეპარტამენტის) მრჩევლის თანამდებობაზე დასანიშნად (კენჭისყრა: ალექსანდრე
მოვსესიანი - მომხრე: 6, წინააღმდეგი: 2); მინისტრის აპარატის (დეპარტამენტის)
მრჩევლის ერთ ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსი ჩაითვალა
ჩაშლილად.

ზ)

ეკონომიკური

დეპარტამენტის

უფროსის

ერთ

ვაკანტურ

თანამდებობაზე

წარდგენილ იქნა ერთი კანდიდატი: დავით მორალიშვილი.
----------------------------------------------------------------------------------------------------დავით მორალიშვილს გაეწიოს რეკომენდაცია ეკონომიკური დეპარტამენტის
უფროსის თანამდებობაზე დასანიშნად (კენჭისყრა: დავით მორალიშვილი - მომხრე:
7, წინააღმდეგი: 1).

თ) ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოებისა და კადრების სამმართველოს
უფროსის ერთ ვაკანტურ თანამდებობაზე წარდგენილ იქნა ერთი კანდიდატი: ნანა
იანტბელიძე.
----------------------------------------------------------------------------------------------------ნანა იანტბელიძეს გაეწიოს რეკომედაცია ადმინისტრაციული დეპარტამენტის
საქმისწარმოებისა

და

კადრების

სამმართველოს

უფროსის

თანამდებობაზე

დასანიშნად (კენჭისყრა: ნანა იანტბელიძე- მომხრე 8, წინააღმდეგი: 0).

ი)

ადმინისტრაციული

დეპარტამენტის

კომპიუტერული

უზრუნველყოფის

სამმართველოს უფროსის ერთ ვაკანტურ თანამდებობაზე წარდგენილ იქნა ერთი
კანდიდატი: ზურაბ არევაძე
----------------------------------------------------------------------------------------------------ზურაბ

არევაძეს

კომპიუტერული

გაეწიოს

რეკომედაცია

უზრუნველყოფის

ადმინისტრაციული

სამმართველოს

უფროსის

დეპარტამენტის
თანამდებობაზე

დასანიშნად (კენჭისყრა: ზურაბ არევაძე- მომხრე 6, წინააღმდეგი: 2).
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კ) ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის
სამმართველოს უფროსის ერთ ვაკანტურ თანამდებობაზე წარდგენილ იქნა ერთი
კანდიდატი: ზურაბ ისაკაძე.
----------------------------------------------------------------------------------------------------ზურაბ

ისაკაძეს

გაეწიოს

რეკომედაცია

მატერიალურ-ტექნიკური

ადმინისტრაციული

უზრუნველყოფის

დეპარტამენტის

სამმართველოს

უფროსის

თანამდებობაზე დასანიშნად (კენჭისყრა: ზურაბ ისაკაძე- მომხრე 7, წინააღმდეგი: 1).

ლ) ინფრასტრუქტურის განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ერთ
ვაკანტურ თანამდებობაზე წარდგენილ იქნა ერთი კანდიდატი: ირინა ჭეიშვილი
----------------------------------------------------------------------------------------------------ირინა

ჭეიშვილს

გაეწიოს

რეკომედაცია

ინფრასტრუქტურის

განვითარების

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე დასანიშნად (კენჭისყრა:
ირინა ჭეიშვილი- მომხრე 7, წინააღმდეგი: 1).
მ) იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ერთ ვაკანტურ თანამდებობაზე
წარდგენილ იქნა ერთი კანდიდატი: ვლადიმერ სირაძე.
----------------------------------------------------------------------------------------------------ვლადიმერ სირაძეს გაეწიოს რეკომედაცია იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის
მოადგილის თანამდებობაზე დასანიშნად (კენჭისყრა: ვლადიმერ სირაძე - მომხრე 6,
წინააღმდეგი: 2).

ნ)

შიდა

აუდიტის

დეპარტამენტის

უფროსის

მოადგილის

ერთ

ვაკანტურ

თანამდებობაზე წარდგენილ იქნა ერთი კანდიდატი: დავით ფიცხელაური
----------------------------------------------------------------------------------------------------დავით ფიცხელაურს გაეწიოს რეკომედაცია შიდა აუდიტის დეპარტამენტის
უფროსის

მოადგილის

თანამდებობაზე

დასანიშნად

(კენჭისყრა:

დავით

ფიცხელაური - მომხრე 7, წინააღმდეგი: 1).
2. კონკურსისპროცედურებისადაშედეგებისგასაჩივრება შესაძლებელია კონკურსის
შედეგების შესახებ შეტყობინების მიღებიდან 2 დღის ვადაში საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საპრეტენზიო კომისიაში, მისამართზე: ქ.
თბილისი, ალ. ყაზბეგის 12.
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წერილობით ეცნობოს ყოველ კანდიდატს მის მიმართ გამოტანილი გადაწყვეტილება.

კომისიის თავმჯდომარე
თენგიზ შერგელაშვილი
კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
გიორგი სოლომონია
კომისიის წევრები:
გიორგი ამაშუკელი
იაშა მესხია
ბესიკ ფოფხაძე
თემურ ხომერიკი
ნუგზარ ჭინჭარაული
ვაჟა სალამაძე
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