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 ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია
  

Khashuri City Hall
  

მერის ბრძანება 
  

KA990122474116020
        

 

№ 1278 07 / აგვისტო / 2020 წ.
 

ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  საჯარო  მოხელეთა  ვაკანტური  თანამდებობების
დასაკავებლად  კონკურსის  გამოცხადების  შესახებ

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“
61-ე მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ა’’ ქვეპუნქტის, ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს
კანონის 35-ე და 36-ე მუხლების და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის N204
დადგენილების "საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ"  შესაბამისად

 
ვბრძანებ: 

  
1. გამოცხადდეს კონკურსი ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული
სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საქმისწარმოებისა და ადამიანური
რესურსების მართვის განყოფილების მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტის; ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მერის წარმომადგენლების საქმიანობის

კოორდინაციის განყოფილების მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი

სპეციალისტის; ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ადმინისტრაციული სამსახურის მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის -
ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის; ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის მესამე რანგის მესამე

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის - კოორდინატორის; ხაშურის მუნიციპალიტეტის
მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის მეოთხე
რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის - ბავშვის დაცვის

ინსპექტორის ვაკანტურ პოზიციებზე.
 2. კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება ეძლევა საქართველოს ქმედუნარიან

მოქალაქეს, რომელიც ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას და აკმაყოფილებს
ვაკანტური თანამდებობისათვის წაყენებულ მერის 2020 წლის 4 აგვისტოს N1239 ბრძანებით
"ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო
მოთხოვნების შესახებ" დამტკიცებულ დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს. 

 3. კონკურსში მონაწილეობისათვის კანდიდატმა განცხადება უნდა წარადგინოს მხოლოდ
ელექტრონულად, სსიპ "საჯარო სამსახურის ბიუროს" მიერ ადმინისტრირებული ვებ-
გვერდის www.hr.gov.ge მეშვეობით 2020 წლის 7 აგვისტოდან 16 აგვისტოს ჩათვლით. 

 4. კანდიდატი ვალდებულია დამსაქმებელს მიაწოდოს უტყუარი ინფორმაცია საკონკურსო
მოთხოვნებთან დაკავშირებით.
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5. კანდიდატის შეფასების ფორმები განისაზღვრება საკონკურსო კომისიის მიერ
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის N204 დადგენილების "საჯარო
სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ" 21-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად. 

 6. განცხადება კონკურსის შესახებ გამოქვეყნდეს ხაშურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ვებ-
გვერდზე www.khashuri.gov.ge.

 7. საკონკურსო კომისიის მისამართი: ქ. ხაშური,  ტაბიძის ქ. N2,   საკონტაქტო პირი   ნატო
ხრიკული ტელ: +995 598 518-510.

 8. ბრძანება ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე.
 9. ბრძანება ეცნობოს მერიის ადმინისტრაციულ სამსახურს.

 10. ბრძანების გასაჩივრება შესაძლებელია დაინტერესებული პირის  მიერ მისი გაცნობის  
დღიდან ერთი თვის განმავალობაში სარჩელის წარდგენის გზით ხაშურის რაიონულ
სასამართლოში (მისამართი: ხაშური, კოსტავას ქ. №15). 

 
  
  

მერი გიორგი გურასპაშვილი
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