
     3.     ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

     3.1  დევნილთა საქმეების დეპარტამენტში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების
ჩამონათვალი და კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა

           2014  წლის  7 თებერვალი

- აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის 
ჰუმანიტარული დახმარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი               - 1

კონკურსში გამარჯვებული - კონსტანტინე ჯიქია;

2014 წლის  28 მარტი

- აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის 
ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსი სპეციალისტი                               - 1

კონკურსში გამარჯვებული - ლეილა აბსანძე;

2015   წლის 10 თებერვალი

- აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის 
თავმჯდომარის აპარატის უფროსის მოადგილე                                                  -  1

კონკურსში გამარჯვებული - ნათელა ქობალია

- წარმომადგენლობების მართვის, კოორდინაციისა და მონიტორინგის სამმართველოს 
უფროსი                                                                                                                           - 1

კონკურსში გამარჯვებული - რომან კოკაია;

- წარმომადგენლობების მართვის, კოორდინაციისა და მონიტორინგის სამმართველოს 
უფროსის მოადგილე                                                                                                    - 1

კონკურსში გამარჯვებული - პაატა ძანძავა;



- მთავარი ბუღალტერის მოადგილე                                                                            - 1

კონკურსში გამარჯვებული - ქეთევან შელია;

- სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
განყოფილების უფროსის მოადგილე                                                                        - 1

კონკურსში გამარჯვებული - მაია მარღანია;

- დევნილთა პრობლემებზე მომუშავე ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 
ურთიერთობის განყოფილების უფროსის მოადგილე                                           -1

კონკურსში გამარჯვებული - თამარ კორსანტია;

- ბუღალტერი                                                                                                                    - 1

კონკურსში გამარჯვებული - ავთანდილ ჩიჩუა;

          

            2015  წლის  06 მარტი    

- წარმომადგენლობების მართვის, კოორდინაციისა და მონიტორინგის სამმართველოს 
მონიტორინგის განყოფილების უფროსი                                                                       - 1

კონკურსში გამარჯვებული - მერაბ ეფაძე;

- წარმომადგენლობების მართვის, კოორდინაციისა და მონიტორინგის სამმართველოს 
მონიტორინგის განყოფილების უფროსის მოადგილე  - (ჩაიშალა)                           - 1

- წარმომადგენლობების მართვის, კოორდინაციისა და მონიტორინგის სამმართველოს 
მონიტორინგის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი                                                - 4 

კონკურსში გამარჯვებულები :

სალომე ჩარკვიანი

ვარლამ ნარსია

ნანა ნაჭყებია

ეკატერინე ბიგვავა

- ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსის მოადგილე                                          - 1

კონკურსში გამარჯვებული - რომან სულაბერიძე

- ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსი სპეციალისტი                                       - 1



კონკურსში გამარჯვებული - დალი კენჯია

- დევნილთა განსახლებისა და სოციალური დაცვის განყოფილების უფროსი           - 1

კონკურსში გამარჯვებული - ნინო ხაზალია

2015 წლის 21 აპრილი

- წარმომადგენლობების მართვის, კოორდინაციისა და მონიტორინგის სამმართველოს 
მონიტორინგის განყოფილების უფროსის მოადგილე (განმეორებით).                       – 1

კონკურსში გამარჯვებული - ბაკურ გოგია

2015  წლის  22  ივლისი

- დევნილთა პრობლემებზე მომუშავე ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 
ურთიერთობის განყოფილების უფროსი                                                                           - 1

კონკურსში გამარჯვებული - მანანა გაბელია

          2016  წლის  11 თებერვალი

- სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 
მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი                                                            - 1

კონკურსში გამარჯვებული -  ალექსანდრე ჩიკვაიძე

2016 წლის 1 ნოემბერი



      ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსი სპეციალისტი                                       - 1

კონკურსში გამარჯვებული - ინგა გოგუა

1. კონკურსანტს უფლება აქვს,  კონკურსის შედეგები გაასაჩივროს საპრეტენზიო
კომისიაში (მისი არსებობის შემთხვევაში),  ხოლო შემდეგ -  სასამართლოში,  ან არ
გამოიყენოს საპრეტენზიო კომისიისადმი მიმართვის უფლება და კონკურსის
პროცედურებსა და შედეგებთან დაკავშირებული საჩივარი წარადგინოს,
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, სასამართლოში.

2. კონკურსის პროცედურებსა და შედეგებთან დაკავშირებული დავა,
დაწესებულებაში საპრეტენზიო კომისიის არარსებობის შემთხვევაში, 
შესაძლებელია გადაწყდეს ადმინისტრაციული წესით,  უფლების დაცვის
სამართლებრივი საშუალებების გამოყენებით.

„საჯარო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის
ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ”  საქართველოს მთავრობის  2014  წლის 18
ივნისის  №412 დადგენილება მე-16 მუხლი.

                                                                                                                                                                   

3.2



„აფხაზეთის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  დევნილთა  საქმეების  დეპარტამენტის
მოხელეთა  კონკურსისა  და  ატესტაციის  ჩატარების  წესისა  და  მუდმივმოქმედი
საკონკურსო-საატესტაციო  კომისიის  დებულების  დამტკიცების  თაობაზე“   აფხაზეთის
ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2014 წლის 24 იანვრის # 5 დადგენილება

საქართველოს მთავრობის  დადგენილება  „საჯარო  სამსახურის  შესახებ“  საქართველოს
კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ 


