
 
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის

ბრძანება №4/ნ

2017 წლის 13 იანვარი

ქ. თბილისი

 
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში
არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და ტერიტორიული ორგანოების მოხელეთა

დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ
 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“
ქვეპუნქტის, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლისა და „საქართველოს
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 27 დეკემბრის №594 დადგენილებით დამტკიცებული
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დებულების მე-7
მუხლის მე-3 პუნქტის „ფ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1
დამტკიცდეს თანდართული საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და ტერიტორიული
ორგანოების მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული
ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 2009 წლის 3
ნოემბრის №13/ნ ბრძანება.
მუხლი 3
ბრძანება ამოქმედდეს 2017 წლის 13 იანვრიდან.

საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის მინისტრი

ზურაბ ალავიძე

 
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში
არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და ტერიტორიული ორგანოების მოხელეთა

დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
თავი I

ზოგადი მოთხოვნები

 

მუხლი 1. სამართლებრივი აქტების ნუსხა, რომელთა ცოდნაც მოეთხოვებათ საქართველოს
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის
სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და ტერიტორიული ორგანოების მოხელეებს
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საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში
არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის (შემდგომში – დეპარტამენტი) სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და ტერიტორიული
ორგანოების ყველა მოხელეს მოეთხოვება შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;

გ) საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და
საქმიანობის წესის შესახებ“;

დ) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

ე) საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 2017 წლის 13 იანვრის
№1/ნ ბრძანება „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს
გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“.

 

თავი II

დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა

მუხლი 2. დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე – ტექნიკური მდივანი

დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილეს – ტექნიკურ მდივანს, გარდა ამ ბრძანებით
დამტკიცებული საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს
გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტის სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და ტერიტორიული ორგანოების მოხელეთა
დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების (შემდგომში – საკვალიფიკაციო მოთხოვნები) პირველი
მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სავალდებულო – ინგლისური; სასურველი – რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 10 წლის სტაჟი; დარგი/სპეციალობა: სავალდებულო – მშენებლობა; სასურველი
– საჯარო სექტორში მუშაობის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

მუხლი 3. დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე

დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილეს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი
მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:
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ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სასურველი – ინჟინერია/ბიზნესის ადმინისტრირება; უცხო ენა: სავალდებულო –
ინგლისური; სასურველი – რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 6 წლის სტაჟი; სასურველი – საჯარო სექტორში მუშაობის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 2017 წლის 27 იანვრის ბრძანება №6/ნ - ვებგვერდი,
27.01.2017წ.

 

 

თავი III

ტექნიკური სამდივნოს დირექცია

მუხლი 4. ტექნიკური სამდივნოს დირექციის დირექტორი

ტექნიკური სამდივნოს დირექციის დირექტორს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი
მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი; სასურველი – საჯარო სექტორში მუშაობის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office
Excel, Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

მუხლი 5. ტექნიკური სამდივნოს დირექციის დირექტორის მოადგილე

ტექნიკური სამდივნოს დირექციის დირექტორის მოადგილეს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო
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მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სასურველი – ინჟინერია, ბიზნესის ადმინისტრირება, მშენებლობა
ან ეკონომიკა; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 4 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

მუხლი 6. ტექნიკური სამდივნოს დირექციის ტექნიკური ასისტენტი

ტექნიკური სამდივნოს დირექციის ტექნიკურ ასისტენტს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების
პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი; სასურველი – საჯარო სექტორში მუშაობის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office
Excel, Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

 

თავი IV

ადმინისტრაციული სამსახური

მუხლი 7. ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი
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ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით
გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სასურველი – სამართალი, ბიზნეს ადმინისტრირება ან სოციალური მეცნიერებები;
უცხო ენა: სავალდებულო – ინგლისური;

გ) მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი, სასურველი – ხელმძღვანელ პოზიციაზე მუშაობის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 2017 წლის 27 იანვრის ბრძანება №6/ნ - ვებგვერდი,
27.01.2017წ.

მუხლი 8. ადმინისტრაციული სამსახურის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველო

1. ადმინისტრაციული სამსახურის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსს,
გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი
აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სასურველი – სამართალი, ბიზნესის ადმინისტრირება ან სოციალური მეცნიერებები;
უცხო ენა: სავალდებულო – ინგლისური; სასურველი – რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი, მათ შორის საჯარო სექტორში მუშაობის არანაკლებ 3 წლის
სტაჟი; სასურველი – ხელმძღვანელ პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება;
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დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

2. ადმინისტრაციული სამსახურის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარ
სპეციალისტს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული
სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სავალდებულო – ინგლისური;

გ) მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი, სასურველი – საჯარო სექტორში მუშაობის გამოცდილება;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

3. ადმინისტრაციული სამსახურის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარ
სპეციალისტს (თანაშემწე), გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით
გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური;

გ) სასურველია მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

4. ადმინისტრაციული სამსახურის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარ
სპეციალისტს (საორგანიზაციო მიმართულებით), გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი
მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:
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ა.ა) საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სავალდებულო – ინგლისური;

გ) სასურველია მუშაობის არანაკლებ 1 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

მუხლი 9. ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვისა და ადმინისტრირების
სამმართველო

1. ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვისა და ადმინისტრირების
სამმართველოს უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით
გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №412 დადგენილება „საჯარო სამსახურის შესახებ“
საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №410 დადგენილება „საჯარო დაწესებულებაში
სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების შესახებ“;

ა.ზ) საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 20 აპრილის №231 ბრძანებულება „მოსამსახურეთათვის
სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სასურველი – სამართალი, ბიზნესის ადმინისტრირება ან სოციალური მეცნიერებები;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი, მათ შორის 2 წელი ადამიანური რესურსების მართვის
მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
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სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

2. ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვისა და ადმინისტრირების
სამმართველოს მთავარ სპეციალისტს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით
გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №412 დადგენილება „საჯარო სამსახურის შესახებ“
საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №410 დადგენილება „საჯარო დაწესებულებაში
სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების შესახებ“;

ა.ზ) საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 20 აპრილის №231 ბრძანებულება „მოსამსახურეთათვის
სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;

გ) მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი, მათ შორის 1 წელი ადამიანური რესურსების მართვის
მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

3. ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვისა და ადმინისტრირების
სამმართველოს მთავარ სპეციალისტს (ადმინისტრირების მიმართულებით), გარდა ამ საკვალიფიკაციო
მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №412 დადგენილება „საჯარო სამსახურის შესახებ“
საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 20 აპრილის №231 ბრძანებულება „მოსამსახურეთათვის
სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“;

ა.ზ) საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №410 დადგენილება „საჯარო დაწესებულებაში
სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების შესახებ“;
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ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სასურველი – სამართალი;

გ) მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი, მათ შორის 1 წელი ადამიანური რესურსების მართვის
მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

4. ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვისა და ადმინისტრირების
სამმართველოს მთავარ სპეციალისტს (საორგანიზაციო მიმართულებით), გარდა ამ საკვალიფიკაციო
მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №412 დადგენილება „საჯარო სამსახურის
შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების
შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 20 აპრილის №231 ბრძანებულება „მოსამსახურეთათვის
სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №410 დადგენილება „საჯარო დაწესებულებაში
სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების შესახებ“;

ბ) განათლება: არანაკლებ პროფესიული განათლების III საფეხურის კვალიფიკაცია; სასურველი –
უმაღლესი განათლება;

გ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი, მათ შორის 1 წელი ადამიანური რესურსების მართვის
მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

მუხლი 10. ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების სამმართველო

1. ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსს, გარდა ამ
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა,
მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ”;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;
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ა.დ) საქართველოს კანონი „ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული დოკუმენტის შესახებ”;

ა.ე) საქართველოს კანონი „ეროვნული საარქივო ფონდისა და ეროვნული არქივის შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 31 მარტის №72 ბრძანება „დაწესებულებების
საქმიანობის პროცესში შექმნილი ტიპობრივი მმართველობითი დოკუმენტების ნუსხის (მათი შენახვის
ვადების მითითებით)“ დამტკიცების შესახებ“;

ა.ზ) საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2007 წლის 15 ივნისის №174 ბრძანება „დაწესებულებათა
არქივების მუშაობის წესების შესახებ“;

ა.თ) საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №362 ბრძანება „დაწესებულებებში
ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დროებით შენახვის ზღვრული ვადების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი; სასურველი – საქმისწარმოების მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

2. ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების სამმართველოს მთავარ სპეციალისტს, გარდა ამ
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა,
მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული დოკუმენტის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „ეროვნული საარქივო ფონდისა და ეროვნული არქივის შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 31 მარტის №72 ბრძანება „დაწესებულებების
საქმიანობის პროცესში შექმნილი ტიპობრივი მმართველობითი დოკუმენტების ნუსხის (მათი შენახვის
ვადების მითითებით)“ დამტკიცების შესახებ“;

ა.ზ) საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2007 წლის 15 ივნისის №174 ბრძანება „დაწესებულებათა
არქივების მუშაობის წესების შესახებ“;

ა.თ) საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №362 ბრძანება „დაწესებულებებში
ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დროებით შენახვის ზღვრული ვადების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) საჯარო სამსახურში მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
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სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

მუხლი 11. ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველო

1. ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსს, გარდა
ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა,
მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული დოკუმენტის შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა/ქვედარგი/სპეციალიზაცია: სოციალური მეცნიერებები, მასობრივი
კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა, მედიამენეჯმენტი; უცხო ენა: სავალდებულო – ინგლისური; სასურველი
– რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 4 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

2. ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს მთავარ
სპეციალისტს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული
სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული დოკუმენტის შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სასურველი – სოციალური მეცნიერებები ან მასობრივი
კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.
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3. ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს მთავარ
სპეციალისტს (ვებ-გვერდის უზრუნველყოფის მიმართულებით), გარდა ამ საკვალიფიკაციო
მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული დოკუმენტის შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სოციალური მეცნიერებები, მასობრივი
კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 1 წლის სტაჟი; სასურველი – მედიამენეჯმენტის მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

 

თავი V

ლოჯისტიკის სამსახური

მუხლი 12. ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსი

ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით
გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი”;

ა.გ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო ქონების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 20 აპრილის №231 ბრძანებულება „მოსამსახურეთათვის
სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“;

ა.ზ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის №605 ბრძანება „საბიუჯეტო
ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის“
დამტკიცების შესახებ“;
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ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სასურველი ეკონომიკა, სამართალი, საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებანი ან ბიზნესის ადმინისტრირება; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი, მათ შორის, მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი ლოჯისტიკის
მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

მუხლი 13. ლოჯისტიკის სამსახურის სამეურნეო უზრუნველყოფის სამმართველო

1. ლოჯისტიკის სამსახურის სამეურნეო უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსს, გარდა ამ
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა,
მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი”;

ა.გ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 20 აპრილის №231 ბრძანებულება „მოსამსახურეთათვის
სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის №605 ბრძანება „საბიუჯეტო
ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის“
დამტკიცების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სასურველი ეკონომიკა, სამართალი, საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებანი ან ბიზნესის ადმინისტრირება; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

2. ლოჯისტიკის სამსახურის სამეურნეო უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარ სპეციალისტს,
გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი
აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი”;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 20 აპრილის №231 ბრძანებულება „მოსამსახურეთათვის
სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“;
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ა.ე) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის №605 ბრძანება „საბიუჯეტო
ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის“
დამტკიცების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; უცხო
ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

მუხლი 14. ლოჯისტიკის სამსახურის ქონების აღრიცხვისა და მართვის სამმართველო

1. ლოჯისტიკის სამსახურის ქონების აღრიცხვისა და მართვის სამმართველოს უფროსს, გარდა ამ
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა,
მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი”;

ა.გ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო ქონების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის №605 ბრძანება „საბიუჯეტო
ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის“
დამტკიცების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სასურველი ეკონომიკა, სამართალი, საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებანი ან ბიზნესის ადმინისტრირება; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

2. ლოჯისტიკის სამსახურის ქონების აღრიცხვისა და მართვის სამმართველოს მთავარ სპეციალისტს,
გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი
აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი”;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

http://www.matsne.gov.ge 01024007022037016101



ა.დ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო ქონების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის №605 ბრძანება „საბიუჯეტო
ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის“
დამტკიცების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; უცხო
ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

 

თავი VI

საგზაო მოძრაობის რეგულირების სამსახური

მუხლი 15. საგზაო მოძრაობის რეგულირების სამსახურის უფროსი

საგზაო მოძრაობის რეგულირების სამსახურის უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების
პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საგზაო მოძრაობის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სასურველი – ინჟინერია, ბიზნესის ადმინისტრირება,
კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, ტრანსპორტი ან მშენებლობა; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური;

გ) საჯარო სამსახურში მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office
Excel, Microsoft Office PowerPoint, Arc GIS სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

მუხლი 16. საგზაო მოძრაობის რეგულირების სამსახურის პროექტის მენეჯერი (კავშირგაბმულობისა
და კომპიუტერული ქსელის უზრუნველყოფის მიმართულებით)

საგზაო მოძრაობის რეგულირების სამსახურის პროექტის მენეჯერს (კავშირგაბმულობისა და
კომპიუტერული ქსელის უზრუნველყოფის მიმართულებით), გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების
პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;
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ა.ბ) საქართველოს კანონი „ელექტრონული კომუნიკაციის შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სასურველი – ინჟინერია, კომპუტინგი/ ინფორმატიკა; უცხო ენა:
სასურველი – ინგლისური;

გ) მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი, მათ შორის კავშირგაბმულობის სისტემებისა და
ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობის გამოცდილება;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office
Excel, Outlook Express, Asterisk, power IP PBX Systems, VoIP gateways, Mail server, Microsoft Windows
Linux, Microsoft Active Directory -სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft- Office
PowerPoint და Google Apps სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

მუხლი 17. საგზაო მოძრაობის რეგულირების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

1. საგზაო მოძრაობის რეგულირების სამსახურის მთავარ სპეციალისტს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო
მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საგზაო მოძრაობის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სასურველი – ინჟინერია, ტელეკომუნიკაცია, ტრანსპორტი ან
მშენებლობა;

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

2. საგზაო მოძრაობის რეგულირების სამსახურის მთავარ სპეციალისტს (მორიგე-ოპერატორი), გარდა ამ
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა,
მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საგზაო მოძრაობის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სასურველი – ინჟინერია, ტელეკომუნიკაცია, ტრანსპორტი ან
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მშენებლობა.

გ) მუშაობის არანაკლებ 1 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

3. საგზაო მოძრაობის რეგულირების სამსახურის მთავარ სპეციალისტს (კავშირგაბმულობისა და
კომპიუტერული ქსელის უზრუნველყოფის მიმართულებით), გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების
პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „ელექტრონული კომუნიკაციის შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სასურველი – ინჟინერია, კომპუტინგი/ინფორმატიკა; უცხო ენა:
სასურველი – ინგლისური;

გ) მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი, მათ შორის ლოკალური ქსელისა და სერვერის
ადმინისტრირების მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office
Excel, Outlook Express სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და
Google Apps სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

4. საგზაო მოძრაობის რეგულირების სამსახურის მთავარ სპეციალისტს (კავშირგაბმულობის
მიმართულებით), გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული
სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) „საავტომობილო გზების შესახებ“ საქართველოს კანონის ცოდნა;

ბ) სრული ზოგადი განათლება;

გ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი, მათ შორის კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული ქსელების
მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office
Excel, Outlook Express სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და
Google Apps სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

 

თავი VII

ფინანსების მართვის სამსახური

მუხლი 18. ფინანსების მართვის სამსახურის უფროსი

ფინანსების მართვის სამსახურის უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით
გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;
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ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;

ა.ვ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;

ა.ზ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424 ბრძანება „სახელმწიფო
ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“;

ა.თ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სავალდებულო – სოციალური მეცნიერებები ან ბიზნესის
ადმინისტრირება; სასურველი – ეკონომიკა ან ფინანსები;

გ) მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი, მათ შორის საჯარო სექტორში ფინანსების ან ეკონომიკის
მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

მუხლი 19. ფინანსების მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილე

ფინანსების მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილეს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების
პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;

ა.ვ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;

ა.ზ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424 ბრძანება „სახელმწიფო
ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“;

ა.თ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;
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ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სავალდებულო – სოციალური მეცნიერებები ან ბიზნესის
ადმინისტრირება; სასურველი – ეკონომიკა ან ფინანსები;

გ) მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი, მათ შორის ეკონომიკის ან ფინანსების მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

მუხლი 20. ფინანსური მენეჯმენტისა და ანალიზის სამმართველო

1. ფინანსური მენეჯმენტისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო
მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;

ა.ვ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;

ა.ზ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424 ბრძანება „სახელმწიფო
ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“;

ა.თ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სავალდებულო – სოციალური მეცნიერებები ან ბიზნესის
ადმინისტრირება; სასურველი – ეკონომიკა ან ფინანსები;

გ) საჯარო სექტორში ეკონომიკის ან ფინანსების მიმართულებით მუშაობის 4 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel სამომხმარებლო
დონეზე ცოდნა.

2. ფინანსების მართვის სამსახურის ფინანსური მენეჯმენტისა და ანალიზის სამმართველოს მთავარ
სპეციალისტს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული
სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;
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ა.დ) საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;

ა.ვ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსი I კარის I თავი, V კარის XI და XVIII თავები, VI კარი;

ა.ზ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424 ბრძანება „სახელმწიფო
ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“;

ა.თ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სავალდებულო – სოციალური მეცნიერებები ან ბიზნესის
ადმინისტრირება; სასურველი – ეკონომიკა ან ფინანსები; უცხო ენა: სავალდებულო – ინგლისური;

გ) მუშაობის არანაკლებ 1 წლის სტაჟი, მათ შორის საჯარო სექტორში ეკონომიკის ან ფინანსების
მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

3. ფინანსების მართვის სამსახურის ფინანსური მენეჯმენტის და ანალიზის სამმართველოს მთავარ
სპეციალისტს (დონორების სახსრებით დაფინანსების მიმართულებით), გარდა ამ საკვალიფიკაციო
მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;

ა.ვ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსი I კარის I თავი, V კარის XI და XVIII თავები, VI კარი;

ა.ზ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424 ბრძანება „სახელმწიფო
ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“;

ა.თ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სავალდებულო – სოციალური მეცნიერებები ან ბიზნესის
ადმინისტრირება; სასურველი – ეკონომიკა ან ფინანსები; უცხო ენა: სავალდებულო – ინგლისური;

გ) მუშაობის არანაკლებ 1 წლის სტაჟი, მათ შორის საჯარო სექტორში ეკონომიკის ან ფინანსების
მიმართულებით;
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დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

4. ფინანსების მართვის სამსახურის ფინანსური მენეჯმენტის და ანალიზის სამმართველოს მთავარ
სპეციალისტს (საორგანიზაციო მიმართულებით), გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი
მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424 ბრძანება „სახელმწიფო
ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“;

ა.ე) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) განათლება: არანაკლებ პროფესიული განათლების III საფეხურის კვალიფიკაცია;

გ) მუშაობის 3 წლის სტაჟი, მათ შორის საჯარო სექტორში ეკონომიკის ან ფინანსების მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

მუხლი 21. ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების სამმართველო

1. ფინანსების მართვის სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების სამმართველოს
ხელმძღვანელს – მთავარ ბუღალტერს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით
გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;

ა.ვ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;

ა.ზ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424 ბრძანება „სახელმწიფო
ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“;

ა.თ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
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საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.ი) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №429 ბრძანება „საბიუჯეტო
ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ ინსტრუქციის
დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: ბიზნესის ადმინისტრირება ან სოციალური მეცნიერებები;
სასურველი – საბუღალტრო აღრიცხვა, ეკონომიკა ან ფინანსები;

გ) მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი, მათ შორის საჯარო სექტორში ეკონომიკის ან ფინანსების
მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
და საბუღალტრო აღრიცხვის პროგრამები.

2. ფინანსების მართვის სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების სამმართველოს
ხელმძღვანელის – მთავარი ბუღალტრის მოადგილეს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების
პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;

ა.ვ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;

ა.ზ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424 ბრძანება „სახელმწიფო
ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“;

ა.თ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.ი) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №429 ბრძანება „საბიუჯეტო
ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ ინსტრუქციის
დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სასურველი – ბიზნესის ადმინისტრირება ან სოციალური
მეცნიერებები; სასურველი – საბუღალტრო აღრიცხვა, ეკონომიკა ან ფინანსები;

გ) მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი, მათ შორის საჯარო სექტორში ეკონომიკის ან ფინანსების
მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office
Excel, და საბუღალტრო აღრიცხვის პროგრამები.
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3. ფინანსების მართვის სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების სამმართველოს
მთავარ სპეციალისტს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით
გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს საგადასახადო კოდექსი I კარის I თავი, V კარის XI და XVIII თავები, VI კარი;

ა.ვ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;

ა.ზ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424 ბრძანება „სახელმწიფო
ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“;

ა.თ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.ი) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №29 ბრძანება „საბიუჯეტო
ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ ინსტრუქციის
დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სავალდებულო – ბიზნესის ადმინისტრირება, საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებანი, ინჟინერია ან სოციალური მეცნიერებები; სასურველი – საბუღალტრო აღრიცხვა,
ეკონომიკა ან ფინანსები;

გ) მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი, მათ შორის საჯარო სექტორში ეკონომიკის ან ფინანსების
მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
და საბუღალტრო აღრიცხვის პროგრამები.

4. ფინანსების მართვის სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების სამმართველოს
მთავარ სპეციალისტს (დონორების სახსრებით დაფინანსების მიმართულებით), გარდა ამ
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა,
მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს საგადასახადო კოდექსი I კარის I თავი, V კარის XI და XVIII თავები, VI კარი;
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ა.ვ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;

ა.ზ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424 ბრძანება „სახელმწიფო
ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“;

ა.თ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.ი) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №429 ბრძანება „საბიუჯეტო
ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ ინსტრუქციის
დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სავალდებულო – ბიზნესის ადმინისტრირება, საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებანი, ინჟინერია ან სოციალური მეცნიერებები; სასურველი – საბუღალტრო აღრიცხვა,
ეკონომიკა ან ფინანსები; უცხო ენა: სავალდებულო – ინგლისური;

გ) მუშაობის არანაკლებ 1 წლის სტაჟი, მათ შორის საჯარო სექტორში ეკონომიკის ან ფინანსების
მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
და საბუღალტრო აღრიცხვის პროგრამები.

 

თავი VIII

საავტომობილო გზების ადმინისტრირების სამსახური

მუხლი 22. საავტომობილო გზების ადმინისტრირების სამსახურის უფროსი

საავტომობილო გზების ადმინისტრირების სამსახურის უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო
მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საგზაო მოძრაობის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ე) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სავალდებულო – ბიზნესის ადმინისტრირება, ინჟინერია ან სოციალური მეცნიერებები;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;
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გ) მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი; სასურველი – საჯარო სექტორში მუშაობის არანაკლებ 3 წლის
სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

მუხლი 23. საავტომობილო გზების ადმინისტრირების სამსახურის უფროსის მოადგილე

საავტომობილო გზების ადმინისტრირების სამსახურის უფროსის მოადგილეს, გარდა ამ
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა,
მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საგზაო მოძრაობის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ე) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სავალდებულო – ბიზნესის ადმინისტრირება, ინჟინერია ან სოციალური მეცნიერებები;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 4 წლის სტაჟი; სასურველი – საჯარო სექტორში მუშაობის არანაკლებ 2 წლის
სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

მუხლი 24. საავტომობილო გზების ადმინისტრირების სამსახურის საავტომობილო გზების
ექსპლუატაციისა და დაგეგმარების სამმართველო

1. საავტომობილო გზების ადმინისტრირების სამსახურის საავტომობილო გზების ექსპლუატაციისა და
დაგეგმარების სამმართველოს უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით
გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საგზაო მოძრაობის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
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საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ე) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სავალდებულო – ბიზნესის ადმინისტრირება, ინჟინერია ან სოციალური მეცნიერებები;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი; სასურველი – საჯარო სექტორში მუშაობის არანაკლებ 1 წლის
სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

2. საავტომობილო გზების ადმინისტრირების სამსახურის საავტომობილო გზების ექსპლუატაციისა და
დაგეგმარების სამმართველოს მთავარ სპეციალისტს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების
პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საგზაო მოძრაობის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ე) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება; მიმართულება: სავალდებულო – ბიზნესის ადმინისტრირება, ინჟინერია ან
სოციალური მეცნიერებები; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

3. საავტომობილო გზების ადმინისტრირების სამსახურის საავტომობილო გზების ექსპლუატაციისა და
დაგეგმარების სამმართველოს მთავარ სპეციალისტს (გზების ექსპლუატაციის მიმართულებით), გარდა
ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა,
მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;
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ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საგზაო მოძრაობის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ე) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება; მიმართულება: სავალდებულო – ბიზნესის ადმინისტრირება,
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, ინჟინერია ან სოციალური მეცნიერებები; უცხო ენა: სასურველი –
ინგლისური ან რუსული;

გ) სასურველი – მუშაობის არანაკლებ 1 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

მუხლი 25. საავტომობილო გზების ადმინისტრირების სამსახურის საგზაო აქტივების მართვის
სამმართველო

1. საავტომობილო გზების ადმინისტრირების სამსახურის საგზაო აქტივების მართვის სამმართველოს
უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული
სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საგზაო მოძრაობის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ე) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სავალდებულო – ბიზნესის ადმინისტრირება, ინჟინერია ან სოციალური მეცნიერებები;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი; სასურველი – საჯარო სექტორში მუშაობის არანაკლებ 1 წლის
სტაჟი;

დ) კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
Microsoft Office Access, Microsoft Office PowerPoint, ArcGIS, HDM-4 კარგად ცოდნა.

2. საავტომობილო გზების ადმინისტრირების სამსახურის საგზაო აქტივების მართვის სამმართველოს
http://www.matsne.gov.ge 01024007022037016101



მთავარ სპეციალისტს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით
გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საგზაო მოძრაობის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ე) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება; მიმართულება: სასურველი – ბიზნესის ადმინისტრირება, ინჟინერია ან
სოციალური მეცნიერებები; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი;

დ) კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
Microsoft Office PowerPoint – კარგად ცოდნა; სასურველი – ArcGIS პროგრამის სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

3. საავტომობილო გზების ადმინისტრირების სამსახურის საგზაო აქტივების მართვის სამმართველოს
მთავარ სპეციალისტს (მონაცემების შეგროვება-დამუშავების მიმართულებით), გარდა ამ
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა,
მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საგზაო მოძრაობის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ე) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება; მიმართულება: სასურველი – ბიზნესის ადმინისტრირება,
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, ინჟინერია ან სოციალური მეცნიერებები; უცხო ენა: სასურველი –
ინგლისური ან რუსული;

გ) სასურველი – მუშაობის არანაკლებ 1 წლის სტაჟი;

დ) კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
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Microsoft Office PowerPoint – კარგად ცოდნა; სასურველი – ArcGIS პროგრამის სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 2017 წლის 27 იანვრის ბრძანება №6/ნ - ვებგვერდი,
27.01.2017წ.

 

თავი IX

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციისა და უსაფრთხოების სამსახური

მუხლი 26. საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციისა და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციისა და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსს, გარდა ამ
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა,
მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საგზაო მოძრაობის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ე) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.ვ) საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 ივლისის №1389 განკარგულება „საქართველოს საგზაო
უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სავალდებულო – ინჟინერია; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი, მათ შორის საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მიმართულებით;

დ) კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
AutoCAD, ArcGIS სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

მუხლი 27. საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციისა და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციისა და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილეს, გარდა ამ
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა,
მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;
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ა.გ) საქართველოს კანონი „საგზაო მოძრაობის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ე) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.ვ) საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 ივლისის №1389 განკარგულება „საქართველოს საგზაო
უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სავალდებულო – ინჟინერია; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 4 წლის სტაჟი, მათ შორის საგზაო უსაფრთხოების მიმართულებით

დ) კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
AutoCAD, ArcGIS სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

მუხლი 28. საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციისა და უსაფრთხოების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

1. საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციისა და უსაფრთხოების სამსახურის მთავარ სპეციალისტს, გარდა ამ
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა,
მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საგზაო მოძრაობის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ე) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.ვ) საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 ივლისის №1389 განკარგულება „საქართველოს საგზაო
უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება; მიმართულება: სასურველი – ბიზნესის ადმინისტრირება,
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, ინჟინერია ან სოციალური მეცნიერებები; უცხო ენა: სასურველი –
ინგლისური ან რუსული;

გ) კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint, AutoCAD, ArcGIS
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

2. საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციისა და უსაფრთხოების სამსახურის მთავარ სპეციალისტს
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(პროექტების აუდიტის მიმართულებით), გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით
გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საგზაო მოძრაობის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ე) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.ვ) საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 ივლისის №1389 განკარგულება „საქართველოს საგზაო
უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება; მიმართულება: სავალდებულო – ინჟინერია; უცხო ენა: სასურველი –
ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი;

დ) კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
AutoCAD, ArcGIS სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

 

თავი X

საავტომობილო გზების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების კონტროლისა და
მონიტორინგის სამსახური

მუხლი 29. საავტომობილო გზების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების კონტროლისა
და მონიტორინგის სამსახურის უფროსი

საავტომობილო გზების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების კონტროლისა და
მონიტორინგის სამსახურის უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით
გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საგზაო მოძრაობის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;
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ა.ე) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სავალდებულო – ბიზნესის ადმინისტრირება, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი,
ინჟინერია ან სოციალური მეცნიერებები; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

მუხლი 30. საავტომობილო გზების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების კონტროლისა
და მონიტორინგის სამსახურის უფროსის მოადგილე

საავტომობილო გზების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების კონტროლისა და
მონიტორინგის სამსახურის უფროსის მოადგილეს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი
მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საგზაო მოძრაობის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ე) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სავალდებულო – ბიზნესის ადმინისტრირება, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი,
სამართალი, ინჟინერია ან სოციალური მეცნიერებები; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან
რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 4 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

მუხლი 31. საავტომობილო გზების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების კონტროლისა
და მონიტორინგის სამსახურის პროექტის მენეჯერი

საავტომობილო გზების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების კონტროლისა და
მონიტორინგის სამსახურის პროექტის მენეჯერს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი
მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:
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ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საგზაო მოძრაობის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ე) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სავალდებულო – ბიზნესის ადმინისტრირება, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი,
ინჟინერია ან სოციალური მეცნიერებები; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი საავტომობილო გზების მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

მუხლი 32. საავტომობილო გზების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების კონტროლისა
და მონიტორინგის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

საავტომობილო გზების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების კონტროლისა და
მონიტორინგის სამსახურის მთავარ სპეციალისტს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი
მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საგზაო მოძრაობის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ე) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება; მიმართულება: სასურველი – ბიზნესის ადმინისტრირება,
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, ინჟინერია ან სოციალური მეცნიერებები; უცხო ენა: სასურველი –
ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
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სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

 

თავი XI

სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური

მუხლი 33. სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის უფროსი

სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი
მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“;

ა.ვ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანება
„გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის
დამტკიცების შესახებ“;

ა.ზ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანება
„გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების
წესის დამტკიცების თაობაზე“;

ა.თ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 20 სექტემბრის №7 ბრძანება
„შესყიდვის ობიექტების იდენტიფიცირებისა და ერთგვაროვნების დადგენის წესის დამტკიცების
შესახებ“;

ა.ი) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 27 თებერვლის №1 ბრძანება
„სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს საქმიანობის წესის
დამტკიცების შესახებ“;

ა.კ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის №19 ბრძანება „შავი
სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“;

ა.ლ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 26 თებერვლის №2 ბრძანება
„თეთრი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“;

ა.მ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის №7 ბრძანება
„კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესისა და პირობების
დამტკიცების შესახებ“;

ა.ნ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 21 მაისის №5 ბრძანება
„სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში მომხმარებლის რეგისტრაციისა და
სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამოყენების წესის დამტკიცების
შესახებ“;
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ა.ო) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის №2 ბრძანება
„შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.პ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 25 დეკემბრის №27 ბრძანება
„სახელმწიფო შესყიდვის ხელოვნურად დაყოფის გამოვლენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ჟ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 23 ივნისის №15 ბრძანება
„სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის და საკონკურსო განცხადებისა და
საკონკურსო დოკუმენტაციის გამოქვეყნების საფასურის ოდენობებისა და გადახდის წესის
დამტკიცების შესახებ“;

ა.რ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 28 ივლისის №11 ბრძანება
„ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერისა და ორეტაპიანი გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის
ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ს) საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვარის №55 დადგენილება „ტექნიკური რეგლამენტის –
„სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების
განსაზღვრის წესის“ დამტკიცების შესახებ“;

ა.ტ) საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1595–1599 მუხლები;

ა.უ) საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1951 მუხლი;

ა.ფ) საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრისა და სსიპ „სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოს“ თავმჯდომარის 2011 წლის 7 მარტის ერთობლივი ბრძანება №1-1/341-№6
„სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას ჩანაცვლებადი ელექტროდანადგარის სახეობის
დამტკიცების შესახებ“;

ა.ქ) საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 იანვრის №26 დადგენილება „ავტოსატრანსპორტო
საშუალებების წლოვანების ან/და გარანტიის პირობების დადგენის შესახებ, რომელთა ტექნიკური
მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა შესაძლებელია გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით“;

ა.ღ) საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 თებერვლის №121 დადგენილება „სახელმწიფო ავტოპარკის
გადანაწილების, კლასიფიკაციისა და სამსახურებრივი ავტომანქანის შესყიდვის ან ჩანაცვლების წესის
დამტკიცების შესახებ“;

ა.ყ) საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 ივლისის №321 დადგენილება „სახელმწიფო
საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ სახელმწიფო საიდუმლოებასთან
დაკავშირებული სახელმწიფო შესყიდვების ობიექტების ნუსხისა და შესყიდვების განხორციელების
წესის დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სასურველი – ბიზნესის ადმინისტრირება, სამართალმცოდნეობა,
საერთაშორისო სამართალი, კერძო/ბიზნეს სამართალი, საჯარო სამართალი ან ეკონომიკა; უცხო ენა:
სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი სახელმწიფო შესყიდვების მიმართულებით, მათ შორის
ხელმძღვანელ პოზიციაზე მუშაოების არანაკლებ 3 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

მუხლი 34. სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის უფროსის მოადგილე

სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის უფროსის მოადგილეს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების
პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:
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ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

ა.გ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანება
„გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის
დამტკიცების შესახებ“;

ა.დ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 20 სექტემბრის №7 ბრძანება
„შესყიდვის ობიექტების იდენტიფიცირებისა და ერთგვაროვნების დადგენის წესის დამტკიცების
შესახებ“;

ა.ე) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 27 თებერვლის №1 ბრძანება
„სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს საქმიანობის წესის
დამტკიცების შესახებ“;

ა.ვ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის №19 ბრძანება „შავი
სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“;

ა.ზ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 26 თებერვლის №2 ბრძანება
„თეთრი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“;

ა.თ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის №7 ბრძანება
„კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესისა და პირობების
დამტკიცების შესახებ“;

ა.ი) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 21 მაისის №5 ბრძანება
„სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში მომხმარებლის რეგისტრაციისა და
სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამოყენების წესის დამტკიცების
შესახებ“;

ა.კ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის №2 ბრძანება
„შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ლ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 28 ივლისის №11 ბრძანება
„ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერისა და ორეტაპიანი გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის
ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.მ) საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილება „ტექნიკური რეგლამენტის –
„სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების
განსაზღვრის წესის“ დამტკიცების შესახებ“;

ა.ნ) საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1595–1599 მუხლები;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრი/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სასურველი – ბიზნესის ადმინისტრირება, სამართალმცოდნეობა,
საერთაშორისო სამართალი, კერძო/ბიზნეს სამართალი, საჯარო სამართალი ან ეკონომიკა;

გ) მუშაობის არანაკლებ 4 წლის სტაჟი სახელმწიფო შესყიდვების მიმართულებით, მათ შორის
ხელმძღვანელ პოზიციაზე მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.
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მუხლი 35. სახელმწიფო შესყიდვების ორგანიზების სამმართველო

1. სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების ორგანიზების სამმართველოს
უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული
სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

ა.გ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანება
„გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის
დამტკიცების შესახებ“;

ა.დ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 20 სექტემბრის №7 ბრძანება
„შესყიდვის ობიექტების იდენტიფიცირებისა და ერთგვაროვნების დადგენის წესის დამტკიცების
შესახებ“;

ა.ე) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 27 თებერვლის №1 ბრძანება
„სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს საქმიანობის წესის
დამტკიცების შესახებ“;

ა.ვ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის №19 ბრძანება „შავი
სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“;

ა.ზ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 26 თებერვლის №2 ბრძანება
„თეთრი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“;

ა.თ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის №7 ბრძანება
„კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესისა და პირობების
დამტკიცების შესახებ“;

ა.ი) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 21 მაისის №5 ბრძანება
„სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში მომხმარებლის რეგისტრაციისა და
სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამოყენების წესის დამტკიცების
შესახებ“;

ა.კ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის №2 ბრძანება
„შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ლ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 28 ივლისის №11 ბრძანება
„ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერისა და ორეტაპიანი გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის
ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.მ) საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილება „ტექნიკური რეგლამენტის –
„სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების
განსაზღვრის წესის“ დამტკიცების შესახებ“;

ა.ნ) საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1595–1599 მუხლები;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სასურველი – ბიზნესის ადმინისტრირება, სამართალმცოდნეობა,
საერთაშორისო სამართალი, კერძო/ბიზნეს სამართალი, საჯარო სამართალი ან ეკონომიკა;

გ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი, სახელმწიფო შესყიდვების მიმართულებით;
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დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

2. სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების ორგანიზების სამმართველოს
მთავარ სპეციალისტს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით
გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

ა.გ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანება
„გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის
დამტკიცების შესახებ“;

ა.დ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 20 სექტემბრის №7 ბრძანება
„შესყიდვის ობიექტების იდენტიფიცირებისა და ერთგვაროვნების დადგენის წესის დამტკიცების
შესახებ“;

ა.ე) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 27 თებერვლის №1 ბრძანება
„სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს საქმიანობის წესის
დამტკიცების შესახებ“;

ა.ვ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის №19 ბრძანება „შავი
სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“;

ა.ზ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 26 თებერვლის №2 ბრძანება
„თეთრი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“;

ა.თ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის №7 ბრძანება
„კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესისა და პირობების
დამტკიცების შესახებ“;

ა.ი) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 21 მაისის №5 ბრძანება
„სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში მომხმარებლის რეგისტრაციისა და
სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამოყენების წესის დამტკიცების
შესახებ“;

ა.კ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის №2 ბრძანება
„შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ლ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 28 ივლისის №11 ბრძანება
„ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერისა და ორეტაპიანი გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის
ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.მ) საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილება „ტექნიკური რეგლამენტის –
„სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების
განსაზღვრის წესის“ დამტკიცების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სასურველი – ბიზნესის ადმინისტრირება, ინჟინერია, მშენებლობა,
სამართალმცოდნეობა, საერთაშორისო სამართალი, კერძო/ბიზნეს სამართალი, საჯარო სამართალი ან
ეკონომიკა;
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გ) მუშაობის არანაკლებ 1 წლის სტაჟი სახელმწიფო შესყიდვების მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

მუხლი 36. შესყიდვების ანალიზისა და მონიტორინგის სამმართველო

1. სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის ანალიზისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსს,
გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი
აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

ა.გ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანება
„გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის
დამტკიცების შესახებ“;

ა.დ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 20 სექტემბრის №7 ბრძანება
„შესყიდვის ობიექტების იდენტიფიცირებისა და ერთგვაროვნების დადგენის წესის დამტკიცების
შესახებ“;

ა.ე) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 27 თებერვლის №1 ბრძანება
„სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს საქმიანობის წესის
დამტკიცების შესახებ“;

ა.ვ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის №19 ბრძანება „შავი
სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“;

ა.ზ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 26 თებერვლის №2 ბრძანება
„თეთრი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“;

ა.თ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის №7 ბრძანება
„კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესისა და პირობების
დამტკიცების შესახებ“;

ა.ი) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 21 მაისის №5 ბრძანება
„სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში მომხმარებლის რეგისტრაციისა და
სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამოყენების წესის დამტკიცების
შესახებ“;

ა.კ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის №2 ბრძანება
„შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ლ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 28 ივლისის №11 ბრძანება
„ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერისა და ორეტაპიანი გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის
ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.მ) საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილება „ტექნიკური რეგლამენტის –
„სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების
განსაზღვრის წესის“ დამტკიცების შესახებ“;

ა.ნ) საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1595-1599 მუხლები;
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ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სასურველი – ბიზნესის ადმინისტრირება, სამართალმცოდნეობა,
საერთაშორისო სამართალი, კერძო/ბიზნეს სამართალი, საჯარო სამართალი ან ეკონომიკა;

გ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი სახელმწიფო შესყიდვების მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

2. სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის ანალიზისა და მონიტორინგის სამმართველოს მთავარ
სპეციალისტს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული
სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

ა.გ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანება
„გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის
დამტკიცების შესახებ“;

ა.დ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 20 სექტემბრის №7 ბრძანება
„შესყიდვის ობიექტების იდენტიფიცირებისა და ერთგვაროვნების დადგენის წესის დამტკიცების
შესახებ“;

ა.ე) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 27 თებერვლის №1 ბრძანება
„სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს საქმიანობის წესის
დამტკიცების შესახებ“;

ა.ვ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის №19 ბრძანება „შავი
სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“;

ა.ზ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 26 თებერვლის №2 ბრძანება
„თეთრი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“;

ა.თ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის №7 ბრძანება
„კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესისა და პირობების
დამტკიცების შესახებ“;

ა.ი) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 21 მაისის №5 ბრძანება
„სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში მომხმარებლის რეგისტრაციისა და
სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამოყენების წესის დამტკიცების
შესახებ“;

ა.კ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის №2 ბრძანება
„შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ლ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 28 ივლისის №11 ბრძანება
„ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერისა და ორეტაპიანი გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის
ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.მ) საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილება „ტექნიკური რეგლამენტის –
„სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების
განსაზღვრის წესის“ დამტკიცების შესახებ“;
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ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სასურველი – ბიზნესის ადმინისტრირება, ინჟინერია, მშენებლობა,
სამართალმცოდნეობა, საერთაშორისო სამართალი, კერძო/ბიზნეს სამართალი, საჯარო სამართალი ან
ეკონომიკა;

გ) მუშაობის არანაკლებ 1 წლის სტაჟი, სახელმწიფო შესყიდვების მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

 

თავი XII

საერთაშორისო შესყიდვებისა და დონორებთან ანგარიშგების სამსახური

მუხლი 37. საერთაშორისო შესყიდვებისა და დონორებთან ანგარიშგების სამსახურის უფროსი

საერთაშორისო შესყიდვებისა და დონორებთან ანგარიშგების სამსახურის უფროსს, გარდა ამ
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა,
მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ბ) მსოფლიო ბანკის ან/და სხვა საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების შესყიდვების
სახელმძღვანელოებისა და პროცედურების ცოდნა;

გ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სასურველი – ბიზნესის ადმინისტრირება, სამართალი ან სოციალური მეცნიერებები;
უცხო ენა: სავალდებულო – ინგლისური; სასურველი – რუსული;

დ) მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი;

ე) საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან და დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის
გამოცდილება;

ვ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

მუხლი 38. საერთაშორისო შესყიდვებისა და დონორებთან ანგარიშგების სამსახურის უფროსის
მოადგილე

საერთაშორისო შესყიდვებისა და დონორებთან ანგარიშგების სამსახურის უფროსის მოადგილეს,
გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი
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აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ბ) მსოფლიო ბანკის ან/და სხვა საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების შესყიდვების
სახელმძღვანელოებისა და პროცედურების ცოდნა;

გ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სასურველი – ბიზნესის ადმინისტრირება, სამართალი ან სოციალური მეცნიერებები;
უცხო ენა: სავალდებულო – ინგლისური; სასურველი – რუსული;

დ) მუშაობის არანაკლებ 4 წლის სტაჟი;

ე) საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან და დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის
გამოცდილება;

ვ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

მუხლი 39. საერთაშორისო შესყიდვებისა და დონორებთან ანგარიშგების სამსახურის მონიტორინგის,
შეფასებისა და დონორებთან ანგარიშგების სამმართველო

1. საერთაშორისო შესყიდვებისა და დონორებთან ანგარიშგების სამსახურის მონიტორინგის,
შეფასებისა და დონორებთან ანგარიშგების სამმართველოს უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო
მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ბ) მსოფლიო ბანკის ან/და სხვა საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების შესყიდვების
სახელმძღვანელოებისა და პროცედურების ცოდნა;

გ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სასურველი – ბიზნესის ადმინისტრირება, სამართალი ან სოციალური მეცნიერებები;
უცხო ენა: სავალდებულო – ინგლისური; სასურველი – რუსული;
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დ) მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი;

ე) სასურველი – საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან და დონორ ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობის გამოცდილება;

ვ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

2. საერთაშორისო შესყიდვებისა და დონორებთან ანგარიშგების სამსახურის მონიტორინგის,
შეფასებისა და დონორებთან ანგარიშგების სამმართველოს მთავარ სპეციალისტს, გარდა ამ
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა,
მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ბ) მსოფლიო ბანკის ან/და სხვა საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების შესყიდვების
სახელმძღვანელოებისა და პროცედურების ცოდნა;

გ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სასურველი – ბიზნესის ადმინისტრირება, სამართალი ან სოციალური მეცნიერებები;
უცხო ენა: სავალდებულო – ინგლისური; სასურველი – რუსული;

დ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი;

ე) სასურველი – საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან და დონორ ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობის გამოცდილება;

ვ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

მუხლი 40. საერთაშორისო შესყიდვებისა და დონორებთან ანგარიშგების სამსახურის საერთაშორისო
შესყიდვების სამმართველო

1. საერთაშორისო შესყიდვებისა და დონორებთან ანგარიშგების სამსახურის საერთაშორისო
შესყიდვების სამმართველოს უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით
გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;
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ა.დ) საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ბ) მსოფლიო ბანკის ან/და სხვა საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების შესყიდვების
სახელმძღვანელოებისა და პროცედურების ცოდნა;

გ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სასურველი – ბიზნესის ადმინისტრირება, სამართალი ან სოციალური მეცნიერებები;
უცხო ენა: სავალდებულო – ინგლისური; სასურველი – რუსული;

დ) მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი;

ე) სასურველი – საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან და დონორ ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობის გამოცდილება;

ვ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

2. საერთაშორისო შესყიდვებისა და დონორებთან ანგარიშგების სამსახურის საერთაშორისო
შესყიდვების სამმართველოს მთავარ სპეციალისტს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი
მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „გრანტების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ბ) მსოფლიო ბანკის ან/და სხვა საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების შესყიდვების
სახელმძღვანელოებისა და პროცედურების ცოდნა;

გ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სასურველი – ბიზნესის ადმინისტრირება, სამართალი ან სოციალური მეცნიერებები;
უცხო ენა: სავალდებულო – ინგლისური; სასურველი – რუსული;

დ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი;

ე) სასურველი – საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან და დონორ ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობის გამოცდილება;

ვ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

 

თავი XIII

http://www.matsne.gov.ge 01024007022037016101



სარეაბილიტაციო პროექტების მართვის სამსახური

მუხლი 41. სარეაბილიტაციო პროექტების მართვის სამსახურის უფროსი

სარეაბილიტაციო პროექტების მართვის სამსახურის უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების
პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.დ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სავალდებულო – ინჟინერია; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 7 წლის სტაჟი ინჟინერიის მიმართულებით; სასურველი – საჯარო სექტორში
მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

მუხლი 42. სარეაბილიტაციო პროექტების მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილე

სარეაბილიტაციო პროექტების მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილეს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო
მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.დ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სავალდებულო – ინჟინერია; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი ინჟინერიის მიმართულებით; სასურველი – საჯარო სექტორში
მუშაობის 2 წლის სტაჟი;
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დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

მუხლი 43. სარეაბილიტაციო პროექტების მართვის სამსახურის სახელმწიფო ბიუჯეტით
დაფინანსებული პროექტების მართვის სამმართველო

1. სარეაბილიტაციო პროექტების მართვის სამსახურის სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული
პროექტების მართვის სამმართველოს უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი
მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.დ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სავალდებულო – ინჟინერია; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 4 წლის სტაჟი ინჟინერიის მიმართულებით; სასურველი – საჯარო სექტორში
მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

2. სარეაბილიტაციო პროექტების მართვის სამსახურის სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული
პროექტების მართვის სამმართველოს მთავარ სპეციალისტს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების
პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.დ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება; მიმართულება: სასურველი – ბიზნესის ადმინისტრირება,
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, ინჟინერია ან სოციალური მეცნიერებები; უცხო ენა: სასურველი –
ინგლისური ან რუსული;
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გ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი; სასურველი – საჯარო სექტორში მუშაობის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

მუხლი 44. სარეაბილიტაციო პროექტების მართვის სამსახურის დონორი ორგანიზაციების მიერ
დაფინანსებული პროექტების მართვის სამმართველო

1. სარეაბილიტაციო პოექტების მართვის სამსახურის დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული
პროექტების მართვის სამმართველოს უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი
მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.დ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სავალდებულო – ინჟინერია; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 4 წლის სტაჟი; სასურველი – საჯარო სექტორში მუშაობის არანაკლებ 2 წლის
სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

2. სარეაბილიტაციო პროექტების მართვის სამსახურის დონორი ორგანიზაციების მიერ
დაფინანსებული პროექტების მართვის სამმართველოს პროექტის მენეჯერს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო
მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.დ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;
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ბ) უმაღლესი განათლება; მიმართულება: სავალდებულო – ინჟინერია; უცხო ენა: სასურველი –
ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 4 წლის სტაჟი; სასურველი – საჯარო სექტორში მუშაობის გამოცდილება;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

3. სარეაბილიტაციო პოექტების მართვის სამსახურის დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული
პროექტების მართვის სამმართველოს მთავარ სპეციალისტს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების
პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.დ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება; მიმართულება: სავალდებულო – ბიზნესის ადმინისტრირება,
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, ინჟინერია ან სოციალური მეცნიერებები; უცხო ენა: სასურველი –
ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი; სასურველი – საჯარო სექტორში მუშაობის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

 

თავი XIV

მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის პროექტების მართვის სამსახური

მუხლი 45. მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის პროექტების მართვის სამსახურის
უფროსი

მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის პროექტების მართვის სამსახურის უფროსს,
გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი
აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“;
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ა.დ) საქართველოს კანონი „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების
ჩამორთმევის წესის შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „საჯარო რეესტრის შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ზ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.თ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს №1-1/823 ბრძანება
„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო
ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ი) საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის
გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სავალდებულო – ინჟინერია; უცხო ენა: სავალდებულო – ინგლისური;

გ) მუშაობის არანაკლებ 7 წლის სტაჟი;

დ) კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
AutoCAD სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო
დონეზე ცოდნა.

მუხლი 46. მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის პროექტების მართვის სამსახურის
უფროსის მოადგილე

მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის პროექტების მართვის სამსახურის უფროსის
მოადგილეს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული
სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების
ჩამორთმევის წესის შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „საჯარო რეესტრის შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ზ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
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შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.თ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს №1-1/823 ბრძანება
„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო
ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ი) საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის
გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სავალდებულო – ინჟინერია, ბიზნესის ადმინისტრირება ან
მენეჯმენტი; უცხო ენა: სავალდებულო – ინგლისური;

გ) მუშაობის არანაკლებ 6 წლის სტაჟი;

დ) კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
AutoCAD სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო
დონეზე ცოდნა.

მუხლი 47. მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის პროექტების მართვის სამსახურის
სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტების მართვის სამმართველო

1. მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის პროექტების მართვის სამსახურის
სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტების მართვის სამმართველოს უფროსს, გარდა ამ
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა,
მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების
ჩამორთმევის წესის შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „საჯარო რეესტრის შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ზ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.თ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს №1-1/823 ბრძანება
„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო
ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ი) საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის
გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სავალდებულო – ინჟინერია; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

http://www.matsne.gov.ge 01024007022037016101



გ) მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი;

დ) კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
AutoCAD სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო
დონეზე ცოდნა.

2. მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის პროექტების მართვის სამსახურის
სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტების მართვის სამმართველოს პროექტის მენეჯერს,
გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი
აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების
ჩამორთმევის წესის შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „საჯარო რეესტრის შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ზ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.თ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს №1-1/823 ბრძანება
„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო
ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ი) საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის
გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სასურველი – ინჟინერია; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 4 წლის სტაჟი;

დ) კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
AutoCAD სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო
დონეზე ცოდნა.

3. მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის პროექტების მართვის სამსახურის
სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტების მართვის სამმართველოს მთავარ სპეციალისტს,
გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი
აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:
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ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების
ჩამორთმევის წესის შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „საჯარო რეესტრის შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ზ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.თ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს №1-1/823 ბრძანება
„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო
ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ი) საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის
გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სასურველი – ინჟინერია; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი;

დ) კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
AutoCAD სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო
დონეზე ცოდნა.

მუხლი 48. მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის პროექტების მართვის სამსახურის
დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტების მართვის სამმართველო

1. მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის პროექტების მართვის სამსახურის დონორი
ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტების მართვის სამმართველოს უფროსს, გარდა ამ
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა,
მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების
ჩამორთმევის წესის შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „საჯარო რეესტრის შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
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საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ზ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.თ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს №1-1/823 ბრძანება
„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო
ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ი) საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის
გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სავალდებულო – ინჟინერია; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი;

დ) კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
AutoCAD სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო
დონეზე ცოდნა.

2. მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის პროექტების მართვის სამსახურის დონორი
ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტების მართვის სამმართველოს პროექტის მენეჯერს,
გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი
აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების
ჩამორთმევის წესის შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „საჯარო რეესტრის შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ზ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.თ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს №1-1/823 ბრძანება
„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო
ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ი) საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის
გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;
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ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სასურველი – ინჟინერია; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 4 წლის სტაჟი;

დ) კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
AutoCAD სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო
დონეზე ცოდნა.

3. მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის პროექტების მართვის სამსახურის დონორი
ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტების მართვის სამმართველოს მთავარ სპეციალისტს,
გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი
აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების
ჩამორთმევის წესის შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „საჯარო რეესტრის შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ზ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.თ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს №1-1/823 ბრძანება
„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო
ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მათსან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სასურველი – ინჟინერია; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი;

დ) კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
AutoCAD სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო
დონეზე ცოდნა.

 

თავი XV

საავტომობილო გზების საინჟინრო-ტექნიკური სამსახური

მუხლი 49. საავტომობილო გზების საინჟინრო-ტექნიკური სამსახურის უფროსი

საავტომობილო გზების საინჟინრო-ტექნიკური სამსახურის უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო
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მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ე) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.ვ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს №1-1/823 ბრძანება
„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო
ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ზ) საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის
გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი, მათ შორის საპროექტო სამუშაოების მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

მუხლი 50. საავტომობილო გზების საინჟინრო-ტექნიკური სამსახურის უფროსის მოადგილე

საავტომობილო გზების საინჟინრო-ტექნიკური სამსახურის უფროსის მოადგილეს, გარდა ამ
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა,
მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ე) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;
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ა.ვ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს №1-1/823 ბრძანება
„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო
ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ზ) საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის
გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 4 წლის სტაჟი, მათ შორის საპროექტო სამუშაოების მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

მუხლი 51. საავტომობილო გზების საინჟინრო-ტექნიკური სამსახურის პროექტების ანალიზის
სამმართველო

1. საავტომობილო გზების საინჟინრო-ტექნიკური სამსახურის პროექტების ანალიზის სამმართველოს
უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული
სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ე) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.ვ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს №1-1/823 ბრძანება
„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო
ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ზ) საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის
გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი, მათ შორის საპროექტო სამუშაოების მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

2. საავტომობილო გზების საინჟინრო-ტექნიკური სამსახურის პროექტების ანალიზის სამმართველოს
მთავარ სპეციალისტს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით
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გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ე) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.ვ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს №1-1/823 ბრძანება
„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო
ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ზ) საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის
გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი, მათ შორის საპროექტო სამუშაოების მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

მუხლი 52. საავტომობილო გზების საინჟინრო-ტექნიკური სამსახურის ტექნიკური ნებართვების
სამმართველო

1. საავტომობილო გზების საინჟინრო-ტექნიკური სამსახურის ტექნიკური ნებართვების სამმართველოს
უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული
სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ე) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;
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ა.ვ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს №1-1/823 ბრძანება
„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო
ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ზ) საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის
გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი, მათ შორის საპროექტო სამუშაოების მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

2. საავტომობილო გზების საინჟინრო-ტექნიკური სამსახურის ტექნიკური ნებართვების სამმართველოს
მთავარ სპეციალისტს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით
გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ე) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.ვ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს №1-1/823 ბრძანება
„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო
ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ზ) საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის
გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

მუხლი 53. საავტომობილო გზების საინჟინრო-ტექნიკური სამსახურის ხელოვნური ნაგებობების
სამმართველო

1. საავტომობილო გზების საინჟინრო-ტექნიკური სამსახურის ხელოვნური ნაგებობების სამმართველოს
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უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული
სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ე) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.ვ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს №1-1/823 ბრძანება
„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო
ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ზ) საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის
გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი, მათ შორის საპროექტო სამუშაოების მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

2. საავტომობილო გზების საინჟინრო-ტექნიკური სამსახურის ხელოვნური ნაგებობების სამმართველოს
მთავარ სპეციალისტს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით
გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ე) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.ვ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს №1-1/823 ბრძანება
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„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო
ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ზ) საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის
გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი, მათ შორის საპროექტო სამუშაოების მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

 

თავი XVI

იურიდიული სამსახური

მუხლი 54. იურიდიული სამსახურის უფროსი

იურიდიული სამსახურის უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით
გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;

ა.ვ) საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;

ა.ზ) საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ (ზოგადი ნაწილი);

ა.თ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

ა.ი) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო ქონების შესახებ“;

ა.კ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“;

ა.ლ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა ნაპირების
რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ“;

ა.მ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანება
„გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის
დამტკიცების შესახებ“;

ა.ნ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანება „გამარტივებული
შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის
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დამტკიცების თაობაზე“;

ა.ო) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის №19 ბრძანება
„შავი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“;

ა.პ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ჟ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.რ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს №1-1/823 ბრძანება
„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო
ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სავალდებულო – სამართალი; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი, მათ შორის, სავალდებულო – საჯარო სექტორში, სამართლის
მიმართულებით მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

მუხლი 55. იურიდიული სამსახურის უფროსის მოადგილე

 იურიდიული სამსახურის უფროსის მოადგილეს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი
მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;

ა.ვ) საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;

ა.ზ) საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ (ზოგადი ნაწილი);

ა.თ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

ა.ი) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო ქონების შესახებ“;

ა.კ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“;

ა.ლ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა ნაპირების
რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ“;
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ა.მ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანება
„გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის
დამტკიცების შესახებ“;

ა.ნ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანება „გამარტივებული
შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის
დამტკიცების თაობაზე“;

ა.ო) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის №19 ბრძანება
„შავი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“;

ა.პ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ჟ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.რ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს №1-1/823 ბრძანება
„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო
ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სავალდებულო – სამართალი; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 4 წლის სტაჟი, მათ შორის, სავალდებულო – საჯარო სექტორში, სამართლის
მიმართულებით მუშაობის არანაკლებ 1 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

 

მუხლი 56. იურიდიული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და სასამართლოებთან
ურთიერთობის სამმართველო

1. იურიდიული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და სასამართლოებთან
ურთიერთობის სამმართველოს უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით
გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;

ა.ვ) საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;
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ა.ზ) საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ (ზოგადი ნაწილი);

ა.თ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

ა.ი) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო ქონების შესახებ“;

ა.კ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“;

ა.ლ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა ნაპირების
რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ“;

ა.მ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანება
„გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის
დამტკიცების შესახებ“;

ა.ნ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანება „გამარტივებული
შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის
დამტკიცების თაობაზე“;

ა.ო) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის №19 ბრძანება
„შავი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“;

ა.პ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ჟ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.რ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს №1-1/823 ბრძანება
„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო
ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სავალდებულო – სამართალი; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი, მათ შორის სავალდებულო – საჯარო სექტორში, სამართლის
მიმართულებით, მუშაობის არანაკლებ 1 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

2. იურიდიული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და სასამართლოებთან
ურთიერთობის სამმართველოს მთავარ სპეციალისტს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების
პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;
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ა.დ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;

ა.ვ) საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;

ა.ზ) საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ (ზოგადი ნაწილი);

ა.თ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

ა.ი) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო ქონების შესახებ“;

ა.კ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“;

ა.ლ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა ნაპირების
რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ“;

ა.მ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანება
„გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის
დამტკიცების შესახებ“;

ა.ნ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანება „გამარტივებული
შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის
დამტკიცების თაობაზე“;

ა.ო) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის №19 ბრძანება
„შავი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“;

ა.პ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ჟ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.რ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს №1-1/823 ბრძანება
„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო
ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სავალდებულო – სამართალი; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 1 წლის სტაჟი; სასურველი – საჯარო სექტორში, სამართლის მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

3. იურიდიული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და სასამართლოებთან
ურთიერთობის სამმართველოს მთავარ სპეციალისტს (სასამართლოებთან ურთიერთობის
მიმართულებით) გარდა ამ ბრძანებით დამტკიცებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი
მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

http://www.matsne.gov.ge 01024007022037016101



ა.ა) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;

ა.გ) საქართველოს კანონი „,საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;

ა.ვ) საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;

ა.ზ) საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ (ზოგადი ნაწილი);

ა.თ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

ა.ი) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო ქონების შესახებ“;

ა.კ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“;

ა.ლ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა ნაპირების
რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ“;

ა.მ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანება
„გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის
დამტკიცების შესახებ“;

ა.ნ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანება „გამარტივებული
შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის
დამტკიცების თაობაზე“;

ა.ო) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის №19 ბრძანება
„შავი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“;

ა.პ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ჟ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.რ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს №1-1/823 ბრძანება
„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო
ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სავალდებულო – სამართალი; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი; სასურველი – საჯარო სექტორში, სამართლის მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

მუხლი 57. იურიდიული სამსახურის სახელშეკრულებო უზრუნველყოფის სამმართველო
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1. იურიდიული სამსახურის სახელშეკრულებო უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსს, გარდა ამ
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა,
მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;

ა.ე) საქართველოს კანონი „,მეწარმეთა შესახებ“ (ზოგადი ნაწილი);

ა.ვ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

ა.ზ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა ნაპირების
რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ“;

ა.თ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ი) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანება
„გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის
დამტკიცების შესახებ“;

ა.კ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანება „გამარტივებული
შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის
დამტკიცების თაობაზე“;

ა.ლ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის №19 ბრძანება
„შავი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“;

ა.მ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სავალდებულო – სამართალი; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი, მათ შორის, საჯარო სექტორში, სამართლის მიმართულებით
მუშაობის არანაკლებ 1 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

2. იურიდიული სამსახურის სახელშეკრულებო უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარ
სპეციალისტს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული
სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:
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ა.ა) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;

ა.ე) საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ (ზოგადი ნაწილი);

ა.ვ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

ა.ზ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა ნაპირების
რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ“;

ა.თ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ი) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანება
„გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის
დამტკიცების შესახებ“;

ა.კ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანება „გამარტივებული
შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის
დამტკიცების თაობაზე“;

ა.ლ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის №19 ბრძანება
„შავი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“;

ა.მ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სავალდებულო – სამართალი; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი, მათ შორის საჯარო სექტორში, სამართლის მიმართულებით,
მუშაობის არანაკლებ 1 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

3. იურიდიული სამსახურის სახელშეკრულებო უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარ
სპეციალისტს (ხელშეკრულების დანართების ტექნიკური უზრუნველყოფის მიმართულებით), გარდა
ამ ბრძანებით დამტკიცებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული
სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;
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ა.გ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;

ა.ე) საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ (ზოგადი ნაწილი);

ა.ვ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

ა.ზ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა ნაპირების
რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ“;

ა.თ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ი) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანება
„გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის
დამტკიცების შესახებ“;

ა.კ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანება „გამარტივებული
შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის
დამტკიცების თაობაზე“;

ა.ლ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის №19 ბრძანება
„შავი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“;

ა.მ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სასურველი – სამართალი; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი, მათ შორის საჯარო სექტორში, სამართლის მიმართულებით
მუშაობის არანაკლებ 1 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

 

თავი XVII

განსახლების სამსახური

მუხლი 58. განსახლების სამსახურის უფროსი

განსახლების სამსახურის უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით
გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;
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ა.გ) საქართველოს კანონი „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების
ჩამორთმევის წესის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „საჯარო რეესტრის შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო ქონების შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ზ) საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის
გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სავალდებულო – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 6 წლის სტაჟი;

დ) კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
AutoCAD, ArcGIS სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

მუხლი 59. განსახლების სამსახურის უფროსის მოადგილე

განსახლების სამსახურის უფროსის მოადგილეს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი
მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების
ჩამორთმევის წესის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „საჯარო რეესტრის შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო ქონების შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ზ) საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის
გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება: სასურველი – ინჟინერია ან სამართალი; უცხო ენა: სავალდებულო – ინგლისური ან
რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი;

დ) კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
AutoCAD, ArcGIS სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.
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მუხლი 60. განსახლების სამსახურის პროექტის მენეჯერი

განსახლების სამსახურის პროექტის მენეჯერს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი
მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების
ჩამორთმევის წესის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „საჯარო რეესტრის შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო ქონების შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ზ) საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის
გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სავალდებულო – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი;

დ) კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
AutoCAD, ArcGIS სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

 

თავი XVIII

გარემოს დაცვის სამსახური

მუხლი 61. გარემოს დაცვის სამსახურის უფროსი

გარემოს დაცვის სამსახურის უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით
გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს ტყის კოდექსი;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „ნიადაგის დაცვის შესახებ“;
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ა.ვ) საქართველოს კანონი „დაცული ტერიტორიების სისტემების შესახებ“;

ა.ზ) საქართველოს კანონი „საქართველოს „წითელი ნუსხისა“ და „წითელი წიგნის“ შესახებ“;

ა.თ) საქართველოს კანონი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“;

ა.ი) საქართველოს კანონი „ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ“;

ა.კ) საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“;

ა.ლ) საქართველოს კანონი „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“;

ა.მ) საქართველოს კანონი „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“;

ა.ნ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ო) საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის
გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
დარგი/სპეციალობა: სასურველი – ეკოლოგია/გარემოსმცოდნეობა ან გარემოს ინჟინერია და
უსაფრთხოება; უცხო ენა: სავალდებულო – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 6 წლის სტაჟი; სასურველი – გარემოს დაცვის მიმართულებით;

დ) კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – GPS ტექნოლოგიის ცოდნა.

მუხლი 62. გარემოს დაცვის სამსახურის უფროსის მოადგილე

გარემოს დაცვის სამსახურის უფროსის მოადგილეს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი
მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს ტყის კოდექსი;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „ნიადაგის დაცვის შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს კანონი „დაცული ტერიტორიების სისტემების შესახებ“;

ა.ზ) საქართველოს კანონი „საქართველოს „წითელი ნუსხისა“ და „წითელი წიგნის“ შესახებ“;

ა.თ) საქართველოს კანონი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“;

ა.ი) საქართველოს კანონი „ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ“;

ა.კ) საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“;
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ა.ლ) საქართველოს კანონი „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“;

ა.მ) საქართველოს კანონი „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“;

ა.ნ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ო) საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის
გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
დარგი/სპეციალობა: სასურველი – ეკოლოგია/გარემოსმცოდნეობა ან გარემოს ინჟინერია და
უსაფრთხოება; უცხო ენა: სავალდებულო – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი; სასურველი – გარემოს დაცვის მიმართულებით მუშაობის
არანაკლებ 1 წლის სტაჟი;

დ) კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – GPS ტექნოლოგიის ცოდნა.

მუხლი 63. გარემოს დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

გარემოს დაცვის სამსახურის მთავარ სპეციალისტს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი
მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს ტყის კოდექსი;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „ნიადაგის დაცვის შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს კანონი „დაცული ტერიტორიების სისტემების შესახებ“;

ა.ზ) საქართველოს კანონი „საქართველოს „წითელი ნუსხისა“ და „წითელი წიგნის“ შესახებ“;

ა.თ) საქართველოს კანონი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“;

ა.ი) საქართველოს კანონი „ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ“;

ა.კ) საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“;

ა.ლ) საქართველოს კანონი „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“;

ა.მ) საქართველოს კანონი „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“;

ა.ნ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ო) საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის
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გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სასურველი -საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი,
მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები ან ინჟინერია; სასურველი –
ეკოლოგია/გარემოსმცოდნეობა ან გარემოს ინჟინერია და უსაფრთხოება; უცხო ენა: სავალდებულო –
ინგლისური;

გ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი; სასურველი – გარემოს დაცვის მიმართულებით;

დ) კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – GPS ტექნოლოგიის ცოდნა.

 

თავი XIX

ნაპირდაცვის სამსახური

მუხლი 64. ნაპირდაცვის სამსახურის უფროსი

ნაპირდაცვის სამსახურის უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით
გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა ნაპირების
რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

მუხლი 65. ნაპირდაცვის სამსახურის უფროსის მოადგილე

ნაპირდაცვის სამსახურის უფროსის მოადგილეს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი
მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა ნაპირების
რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;
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გ) მუშაობის არანაკლებ 4 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

მუხლი 66. ნაპირდაცვის სამსახურის სანაპირო ზოლის მორფოდინამიკური პროცესების
მონიტორინგის სამმართველო

1. ნაპირდაცვის სამსახურის სანაპირო ზოლის მორფოდინამიკური პროცესების მონიტორინგის
სამმართველოს უფროსს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით
გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა ნაპირების
რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური;

გ) მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

2. ნაპირდაცვის სამსახურის სანაპირო ზოლის მორფოდინამიკური პროცესების მონიტორინგის
სამმართველოს მთავარ სპეციალისტს, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით
გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა ნაპირების
რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 1 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

მუხლი 67. ნაპირდაცვის სამსახურის ნაპირდაცვის პროექტების მართვის სამმართველო

1. ნაპირდაცვის სამსახურის ნაპირდაცვის პროექტების მართვის სამმართველოს უფროსს, გარდა ამ
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა,
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მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა ნაპირების
რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

2. ნაპირდაცვის სამსახურის ნაპირდაცვის პროექტების მართვის სამმართველოს მთავარ სპეციალისტს,
გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი
აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა ნაპირების
რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 1 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

 

თავი XX

ტერიტორიული ორგანოს – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახური

მუხლი 68. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის უფროსი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის უფროსს, გარდა ამ
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა,
მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;
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ა.ბ) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ვ) საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 2017 წლის 13
იანვრის №2/ნ ბრძანება „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანოს – აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სავალდებულო – ინჟინერია ან მშენებლობა. უცხო ენა: სასურველი
– ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 2017 წლის 16 იანვრის ბრძანება №5/ნ - ვებგვერდი,
16.01.2017წ.

მუხლი 69. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის პროექტის
მენეჯერი და მთავარი სპეციალისტი

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის პროექტის მენეჯერს,
გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი
აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სასურველი – ინჟინერია, ბიზნესის ადმინისტრირება, მშენებლობა
ან ეკონომიკა; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 4 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
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სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის მთავარ სპეციალისტს,
გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი
აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ვ) საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 2017 წლის 13
იანვრის №2/ნ ბრძანება „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანოს – აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სასურველი – სამართალი, ინჟინერია, ბიზნესის ადმინისტრირება,
მშენებლობა ან ეკონომიკა; უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის მთავარ სპეციალისტს
(ბუღალტერიის მიმართულებით), გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით
გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;

ა.ვ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;

ა.ზ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424 ბრძანება „სახელმწიფო
ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“;
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ა.თ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის №672 ბრძანება „საქართველოს საბიუჯეტო
კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“;

ა.ი) საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 20 აპრილის №231 ბრძანებულება „მოსამსახურეთათვის
სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“;

ა.კ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1321 ბრძანება „ავტონომიური
რესპუბლიკების ბიუჯეტებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების
დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ ინსტრუქციის
დამტკიცების შესახებ“;

ა.ლ) საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 2017 წლის 13
იანვრის №2/ნ ბრძანება „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანოს – აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“;

ბ) განათლება: არანაკლებ პროფესიული განათლების III საფეხურის კვალიფიკაცია; სასურველი –
უმაღლესი განათლება;

გ) მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის მთავარ სპეციალისტს
(საქმისწარმოების/ადამიანური რესურსების მიმართულებით), გარდა ამ საკვალიფიკაციო
მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული დოკუმენტის შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს კანონი „ეროვნული საარქივო ფონდისა და ეროვნული არქივის შესახებ“;

ა.ზ) საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 31 მარტის №72 ბრძანება „დაწესებულებების
საქმიანობის პროცესში შექმნილი ტიპობრივი მმართველობითი დოკუმენტების ნუსხის (მათი შენახვის
ვადების მითითებით)“ დამტკიცების შესახებ“;

ა.თ) საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2007 წლის 15 ივნისის №174 ბრძანება „დაწესებულებათა
არქივების მუშაობის წესების შესახებ“;

ა.ი) საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №362 ბრძანება „დაწესებულებებში
ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დროებით შენახვის ზღვრული ვადების შესახებ“;

ა.კ) საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 20 აპრილის №231 ბრძანებულება „მოსამსახურეთათვის
სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“;

ა.ლ) საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 2017 წლის 13
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იანვრის №2/ნ ბრძანება „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანოს – აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
მიმართულება/დარგი/სპეციალობა: სასურველი – ბიზნესის ადმინისტრირება, მენეჯმენტი ან
ეკონომიკა;

გ) მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი, მათ შორის, მუშაობის 3 წლის სტაჟი ადამიანური რესურსების
მართვისა და საქმისწარმოების მიმართულებით;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

5. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის მთავარ სპეციალისტს
(თანაშემწე), გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული
სამართლებრივი აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული დოკუმენტის შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 2017 წლის 13
იანვრის №2/ნ ბრძანება „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანოს – აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 1 წლის სტაჟი;

 

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint და Google Apps
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 2017 წლის 16 იანვრის ბრძანება №5/ნ - ვებგვერდი,
16.01.2017წ.

 

თავი XXI

 ტერიტორიული ორგანოს – აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების
სამსახური

მუხლი 70. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის უფროსი
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აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის უფროსს, გარდა ამ
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი აქტებისა,
მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების
ჩამორთმევის წესის შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „საჯარო რეესტრის შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ზ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.თ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს №1-1/823 ბრძანება
„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო
ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ი) საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის
გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;

 ა.კ) საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 2017 წლის 13
იანვრის №3/ნ ბრძანება „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანოს – აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 2017 წლის 16 იანვრის ბრძანება №5/ნ - ვებგვერდი,
16.01.2017წ.

მუხლი 71. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის პროექტის
მენეჯერი

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის პროექტის მენეჯერს,
გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი
აქტებისა, მოეთხოვება:
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ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების
ჩამორთმევის წესის შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „საჯარო რეესტრის შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ზ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.თ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს №1-1/823 ბრძანება
„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო
ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ი) საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის
გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;

ა.კ) საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 2017 წლის 13
იანვრის №3/ნ ბრძანება „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანოს – აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სავალდებულო – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 2017 წლის 16 იანვრის ბრძანება №5/ნ - ვებგვერდი,
16.01.2017წ.

მუხლი 72. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის მთავარი
სპეციალისტი

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის მთავარ სპეციალისტს,
გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი
აქტებისა, მოეთხოვება:

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:
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ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

ა.ბ) საქართველოს კანონი „საავტომობილო გზების შესახებ“;

ა.გ) საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“;

ა.დ) საქართველოს კანონი „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების
ჩამორთმევის წესის შესახებ“;

ა.ე) საქართველოს კანონი „საჯარო რეესტრის შესახებ“;

ა.ვ) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 დადგენილება „საქართველოს
საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“;

ა.ზ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანება
„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე დასრულებული
საგზაო სამუშაოების (გარდა მშენებლობის, მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის) მიღების წესის
შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;

ა.თ) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს №1-1/823 ბრძანება
„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო
ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“;

ა.ი) საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის
გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“;

ა.კ) საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 2017 წლის 13
იანვრის №3/ნ ბრძანება „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანოს – აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“;

ბ) უმაღლესი განათლება: სასურველი – მაგისტრის/მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
უცხო ენა: სასურველი – ინგლისური ან რუსული;

გ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის სტაჟი;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: სავალდებულო – Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; სასურველი – Microsoft Office PowerPoint სამომხმარებლო დონეზე
ცოდნა.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 2017 წლის 16 იანვრის ბრძანება №5/ნ - ვებგვერდი,
16.01.2017წ.
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