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თანამდებობის დასახელება მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი

პოზიციის დასახელება ზედამხედველობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახურის მყარი
ნარჩენების მართვისა და მოსაკრებლების განყოფილების უფროსი

კონკურსის ტიპი ღია კონკურსი

ორგანიზაცია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია

კატეგორია ზედამხედველობა

განცხადების ბოლო ვადა 13.08.2022

თანამდებობრივი სარგო 1980 ლარი

ადგილების რაოდენობა 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა წყალტუბო

სამუშაოს ტიპი სრული განაკვეთი

გამოსაცდელი ვადა 12 თვე

ფუნქციები

1. დაგვა-დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის სფეროში კანონით დადგენილი წესების დაცვის კონტროლი;
2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდასთან დაკავშირებული ღონისძიებების
გატარება;
3. წინადადებების შემუშავება დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღება-გაუქმებისა და მისი ოდენობის განსაზღვრის,
მოსაკრებლის ადმინისტრირების საკითხებზე;
4. დასუფთავების მოსაკრებლის გადამხდელებთან ხელშეკრულებების გაფორმება კანონით დადგენილი წესით;
5. დასუფთავების მოსაკრებლის გადამხდელთა აღრიცხვა, გადამხდელთა ბაზის ფორმირება და სრულყოფა;
6. მოსახლეობისაგან, ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღების
უზრუნველყოფა და კონტროლი;
7. საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსით გათვალისწინებული, ადგილობრივი თვითმმართველობის
ქვემდებარე სამართალდარღვევების გამოვლენა, ოქმის შედგენა და რეაგირება კომპეტენციის ფარგლებში.

მოთხოვნები

მინიმალური განათლება უმაღლესი განათლება

სამუშაო გამოცდილება 2 წელი

საკონკურსო თემატიკა

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;
ბ) საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”
გ) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი’ (I-IV,VI, XIII თავები);
დ) საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ’’;
ე) ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბერის №42 დადგენილება;
 ვ) საქართველოს კანონი ,,საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი“;
 ზ)  საქართველოს  კანონი  ,, ნარჩენების მართვის კოდექსი“.
 თ) საქართველოს კანონი ,, ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ’’.

კომპიუტერული პროგრამები, ოპერაციული სისტემები

პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე

Microsoft Office Word კარგი

Microsoft Office Excel კარგი



საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონკურსო კომისიის მისამართი ქ. წყალტუბო, რუსთაველის N25

საკონტაქტო ტელეფონები 596444473

საკონტაქტო პირი ნინო ჩიხლაძე

დამატებითი მოთხოვნები

სამუშაო გამოცდილება - ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, საქმისწარმოების, ზედამხედველობის, სამართლის
სფეროში - 2 წელი.
1. ეფექტური კომუნიკაციისა და მოლაპარაკებების წარმართვის უნარი;
2. კომპლექსური აზროვნების უნარი;
3. სტრუქტურული ერთეულისა და ინდივიდუალური ამოცანების დასახვის უნარი;
4. ცვლილებების ინიციირებისა და მართვის უნარი;
5. თათბირებისა და შეხვედრების წარმართვის უნარი;
6. მოხელის პროფესიული განვითარების, შეფასებისა და მოტივირების უნარი;
7. პრობლემების გადაჭრისა და კონფლიქტების მართვის უნარი;
8. გუნდის განვითარების უნარი.

დამატებითი ინფორმაცია

- კონკურსში მონაწილეობისათვის, კანდიდატი ვალდებულია განაცხადი წარადგინოს მხოლოდ ელექტრონული
ფორმით, ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით;
აუცილებელია კანდიდატმა შესაბამის ველში ატვირთოს:
- უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
- შესაბამის სფეროში სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი სათანადო წესით გაფორმებული დოკუმენტი
(უფლებამოსილი პირის მიერ გაცემული) /შრომის წიგნაკი;
- საბუთები წარდგენილ უნდა იქნეს სახელმწიფო ენაზე (უცხოენოვანი საბუთის შემთხვევაში საჭიროა მისი
ნოტარიალურად დამოწმებული თარგმანის წარდგენა).
- კანდიდატი ვალდებულია, საჯარო დაწესებულებას მიაწოდოს უტყუარი ინფორმაცია და დოკუმენტები საკონკურსო
მოთხოვნებთან შესაბამისობის შესახებ;
- განცხადებების გადარჩევის შედეგად კონკურსანტი ვერ გადავა კონკურსის შემდეგ ეტაპზე თუ დოკუმენტები არ
შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს ან არასრულყოფილად და/ან მოქმედ ნორმებთან შეუსაბამოდ იქნება
წარმოდგენილი. კანდიდატს კონკურსის თითოეული ეტაპის შედეგების შესახებ ინფორმაცია ეცნობება აპლიკაციაში
მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე,.
- პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა, საქართველოს
მოქალაქის პასპორტი, ან მართვის მოწმობა) გარეშე გამოცხადებული კანდიდატი ზეპირი დავალების ან/და
გასაუბრების ეტაპზე არ დაიშვება.

გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა

- კომისია გადაწყვეტილებას იღებს კენჭისყრის საფუძველზე, სხდომაზე დამსწრე წევრთა ხმათა უმრავლესობით
განაცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) თვის ვადაში.

კონკურსის ეტაპები

განცხადების გადარჩევა
ზეპირი დავალება
გასაუბრება


