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ორგანიზაციული  სტრუქტურის  ოპტიმიზაცია  და  კონკურსის  ორგანიზაცია  
ადგილობრივი  თვითმმართველობის  მოხელის  ვაკანტურ  თანამდებობათა   

დასაკავებლად   
(მეთოდური მასალები) 

 
შესავალი  
მუნიციპალური მართვის ეფექტიანობის გადამწყვეტი ფაქტორია კადრების 

კვალიფიკაცია, პროფესიული უნარები და მათ მიერ შესასრულებელ ამოცანათა ცოდნა. 
მუნიციპალური მმართველობა პრინციპულად განსხვავდება როგორც სახელმწიფო 
მმართველობისაგან, ასევე კერძო სტრუქტურების საქმიანობისაგან. მუნიციპალური 
მმართველობის განხორციელება საჭიროებს სპეციალური ცოდნისა და უნარ-ჩვევების მქონე 
მოხელეებს, რაც დაკავშირებულია როგორც შესაბამისი სწავლებისა და კვალიფიკაციის 
სისტემის ფორმირებასთან, ასევე საკადრო პოლიტიკასთან, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს 
თვითმმართველობის ორგანოებში მაღალკვალიფიციური კადრების მოზიდვასა და 
დამაგრებას. ამიტომაც, საქართველოში მართვის სისტემის დეცენტრალიზაციისა და 
თვითმმართველობის განვითარების მიზნით დაგეგმილი რეფორმის ერთ-ერთი უმთავრესი 
ამოცანაა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა უზრუნველყოფა 
მაღალკვალიფიციური კადრებით. მუნიციპალურ მოხელეთა პროფესიონალიზმი და 
კომპეტენტურობა არის ის უმთავრესი ფაქტორები, რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ 
როგორც ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების გადაწყვეტის ეფექტურობა, ასევე 
თვითმმართველობის საჯარო სამსახურის სტაბილურობა. პროფესიონალიზმი კი 
დაკავშირებულია როგორც გამართულ სწავლების სისტემაზე, ასევე კადრების შერჩევის 
ობიექტურობაზე. საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებულია, რომ საქართველოს ყველა 
მოქალაქეს უფლება აქვს დაიკავოს მისი ცოდნისა და გამოცდილების შესაბამისი 
თანამდებობა საჯარო სამსახურში. ამ უფლების რეალიზების საუკეთესო გზა კი 
თანამდებობის მხოლოდ ობიექტური კონკურსის საფუძველზე დაკავებაა.  

საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“, რომელიც მიღებული იქნა ჯერ 
კიდევ 1997 წ. მიუთითებდა საჯარო სამსახურში თანამდებობაზე კონკურსის წესით 
დანიშვნის შესახებ. სამწუხაროდ, კანონში კონკურსის საკითხი არც თუ სრულყოფილად იყო 
დარეგულირებული. კანონის 29-ე მუხლის თავდაპირველი რედაქციით: „პირი 
თანამდებობაზე შეიძლება დაინიშნოს კონკურსის შედეგების გათვალისწინებით. 
სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის დაწესებულების ხელმძღვანელის 
გადაწყვეტილებით ამ დაწესებულებაში გარკვეული თანამდებობის დასაკავებლად 
შეიძლება გამოცხადდეს კონკურსი, გარდა 30-ე მუხლით გათვალისწინებული 
შემთხვევებისა.“ ასეთი ჩანაწერით, რომ „შეიძლება გამოცხადდეს კონკურსი“, თითქოს 
გამომდინარეობდა, რომ კონკურსის გამოცხადება ან არ გამოცხადება მხოლოდ 
დაწესებულების ხელმძღვანელის ნებაზე იყო დამოკიდებული და არ წარმოადგენდა 
სავალდებულოს. თუმცა იმავე კანონის 30-ე მუხლი ადგენდა იმ თანამდებობათა ამომწურავ 
ჩამონათვალს, რომლებიც ინიშნებიან კონკურსის გარეშე, შესაბამისად, კანონის თანახმად, 
ყველა სხვა თანამდებობაზე პირის დანიშვნა უნდა მომხდარიყო მხოლოდ კონკურსის 
საფუძველზე. თუმცა, კონკურსის ჩატარების მთავარ პრობლემას ქმნიდა არა 29-ე მუხლის 
არცთუ მთლად კორექტული ჩანაწერი, არამედ, სწორედ 30-ე მუხლი, რომელიც არ 
აწესებდა  იმ ვაკანტურ თანამდებობაზე, რომელიც კონკურსის წესით უნდა შეივსოს, 
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დროებით მოვალეობის შემსრულებლის დანიშვნის ზღვრულ ვადას. სწორედ ამის გამო, 
მოხელეები ინიშნებოდნენ თანამდებობებზე ერთპიროვნულად, კონკურსის გარეშე, 
პრაქტიკულად განუსაზღვრელი ვადით. მხოლოდ 2012 წლის 29 ივნისს იქნა შეტანილი 
კანონში ცვლილება, რომელმაც საბოლოოდ გადაწყვიტა კონკურსის საკითხი. ამ 
ცვლილებით ერთი მხრივ ცალსახა გახდა 29-ე მუხლის მოთხოვნა კონკურსთან 
დაკავშირებით: „პირი თანამდებობაზე შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ კონკურსის შედეგად, 
გარდა ამ კანონის 30-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა“ და რაც მთავარია, 
კანონის 30-ე მუხლში შევიდა სპეციალური დამატება. ამ დამატების თანახმად დაწესდა, რომ 
იმ ვაკანტურ თანამდებობაზე, რომელიც კონკურსის წესით უნდა შეივსოს, პირის დროებით 
მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნის ზღვრული ვადაა არა უმეტეს 3 თვე („საჯარო 
სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 
მე-2 მუხლით გათვალისწინებულ ვაკანტურ თანამდებობაზე (თვითმმართველ ერთეულებში: 
მერი და მისი მოადგილე, მუნიციპალიტეტის გამგებელი და მისი მოადგილე) – 1 წელი). 
აღსანიშნავია, რომ ამავე დამატებით აკრძალულია იმავე თანამდებობაზე განმეორებით 
დროებით მოვალეობის შემსრულებლის დანიშვნა.  

2013 წლის 29 ივლისს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონში შეტანილი ცვლილებით 
დადგინდა, რომ ის თანამდებობები, რომლებზეც დანიშნულნი არიან დროებით 
მოვალეობის შემსრულებლები, კონკურსის წესით უნდა შეივსოს 2014 წლის 1 იანვრამდე 
(„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს 
კანონის მე-2 მუხლით გათვალისწინებული თანამდებობები - 2014 წლის 1 ივლისამდე). 
არსებული რეალობის გათვალისწინებით, როცა თვითმმართველობის მოხელეთა 90%-ზე 
მეტი დანიშნულია თანამდებობაზე კონკურსის გარეშე ე.ი. დროებით მოვალეობის 
შემსრულებლად, თვითმმართველობებს საკმაოდ მოკლე ვადებში (2014 წლის  1 
იანვრამდე) მოუწევთ უმნიშვნელოვანეს სამუშაოთა ჩატარება, რამაც უნდა შექმნას 
სტაბილური, კომპეტენტური, არაპოლიტიზირებული და რაციონალური საჯარო სამსახური. 
ეს არის შესაძლებლობა, როცა შეიძლება სამუდამოდ უარი ითქვას კლანურ-
ნომენკლატურულ და პატრიმონალურ პრინციპებზე აგებულ კორუმპირებულ თუ 
პოლიტიზირებულ საჯარო სამსახურზე. ამ ამოცანის გადასაწყვეტად შექმნილია ძირითადი 
საკანონმდებლო საფუძვლები, თუმცა, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია კანონის 
იმპლემენტაცია. კონკურსის ჩატარება არ უნდა გახდეს ფორმალური პროცესი, როცა 
წინდაწინ ყველასთვის ყველაფერია ცნობილი. ასეთი „კონკურსი“ ვერაფერს შეცვლის. 
აუცილებელია სწორად დაიგეგმოს მთელი პროცესი, როგორც კონკურსის ჩატარების 
ობიექტურობის, ასევე მთლიანად თვითმმართველობის ორგანიზაციული სრულყოფისთვის. 
დღევანდელი პირობები, როცა პრაქტიკულად ყველა თანამდებობაზე უნდა გამოცხადდეს 
კონკურსი, ქმნის რადიკალური სტრუქტურული რეორგანიზების შესაძლებლობას. ამიტომ, 
კონკურსის გამოცხადებამდე საჭიროა მნიშვნელოვანი სამუშაო ჩატარდეს ორგანიზაციული 
სტრუქტურისა და შტატების ოპტიმიზაციისთვის.  

 
კონკურსის  წინა  მოსამზადებელი  სამუშაოები  

 
ორგანიზაციული  სტრუქტურის  ოპტიმიზაცია  
ყველასთვის ცხადია, რომ ფუნქციების გამართულად შესრულებისათვის 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ორგანიზაციის ოპტიმალური სტრუქტურის 
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ფორმირებას. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” ევროპული ქარტიის მე-6 
მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, „ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოები 
უფლებამოსილნი არიან განსაზღვრონ თავიანთი შიდა ადმინისტრაციული სტრუქტურები იმ 
მიზნით, რომ მოხდეს მათი მისადაგება ადგილობრივ საჭიროებებთან და უზრუნველყოფილ 
იქნეს ეფექტური მართვა.” ქარტიით გარანტირებული ეს უფლებამოსილება საშუალებას 
აძლევს თვითმმართველ ერთეულს ორგანიზაციული სტრუქტურა მიუსადაგოს ადგილობრივ 
პირობებს და უზრუნველყოს მართვის ეფექტურობა. 

გამგეობის (მერიის) ორგანიზაციული სტრუქტურის აგებისას გასათვალისწინებელია, 
რომ ორგანიზაციული სტრუქტურის ეფექტურობას განაპირობებს არა მხოლოდ ინსტიტუციის 
შინაგანი სტრუქტურა, არამედ ინსტიტუციის სტრუქტურულ ერთეულთა შორის 
ურთიერთკავშირი, მათი კოორდინაციის, კონტროლისა და შეფასების მექანიზმები. ამიტომ, 
ოპტიმალური ორგანიზაციული სტრუქტურის აგებისას განმსაზღვრელია არა მხოლოდ 
ინსტიტუციის სტრუქტურულ ერთეულებს შორის ფუნქციათა სწორი გადანაწილება, არამედ 
მათ შორის კავშირისა და კოორდინაციის ქმედითი მექანიზმების არსებობა. 

გამგეობის (მერიის) ისეთი ოპტიმალური ორგანიზაციული სტრუქტურა, რომელიც 
თანაბრად გამოადგება ყველა თვითმმართველ ერთეულს არ არსებობს, რადგან 
ორგანიზაციული სტრუქტურის აგებას საფუძვლად ედება როგორც კანონმდებლობით 
დადგენილი სავალდებულო მოთხოვნები (რაც ყველასთვის საერთოა), ისე 
თვითმმართველი ერთეულის სპეციფიკა (რაც ინდივიდუალურია ყოველი თვითმმართველი 
ერთეულისათვის). 

ორგანიზაციულ სტრუქტურაზე ზემოქმედებს და სტრუქტურის აგებისას აუცილებელია 
გათვალისწინებულ იქნეს როგორც გარე, ისე შიდა ფაქტორები. გარე ფაქტორებს 
განეკუთვნება თვითმმართველი ერთეულის მიზნები, რომლის შესრულებასაც უნდა 
ემსახურებოდეს ორგანიზაციული სტრუქტურა, ორგანიზაციული სტრუქტურის მიმართ 
დადგენილი საკანონმდებლო მოთხოვნები, თვითმმართველი ერთეულის თავისებურებები 
და ადგილობრივი პირობები, მოსახლეობის ინტერესები, მართვის პრინციპები. გარდა გარე 
ფაქტორებისა, ორგანიზაციულ სტრუქტურას, ასევე განაპირობებს შიდა ფაქტორებიც, 
როგორებიცაა კადრების კომპეტენცია და ადამიანური რესურსების მართვა, შრომის 
ორგანიზაცია, მართვის პროცესის ავტომატიზაცია და ტექნოლოგიური დონე, მართვის 
ფორმები და მეთოდები. 

 
გამგეობის  (მერიის)  ორგანიზაციული  სტრუქტურის  აგება  

გამგეობის (მერიის) მიერ საკუთარი ფუნქციების ეფექტიანად შესრულებისათვის 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მისი სტრუქტურის ოპტიმალურ ფორმირებას. 
გამგეობის (მერიის) ორგანიზაციულმა ფორმირებამ უნდა უზრუნველყოს მართვის 
ეფექტური განხორციელება, ამიტომ ორგანიზაციული სტრუქტურა მოიცავს არა მხოლოდ 
ორგანიზაციულ ერთეულთა ჩამონათვალს, არამედ ამ ერთეულთა შორის 
ურთიერთკავშირს, მათ კოორდინაციის, კონტროლის და შეფასების მექანიზმების 
განსაზღვრას. შესაბამისად, ოპტიმალური ორგანიზაციული სტრუქტურის აგებისას 
განმსაზღვრელია არა მხოლოდ ფუნქციათა სწორი გადანაწილება, არამედ მათ შორის 
ეფექტიანი კოორდინაციის მექანიზმების უზრუნველყოფა.  

კანონმდებლობით განისაზღვრება თვითმმართველი ერთეულის მიზნები და 
ფუნქციები. ეს არის ის სავალდებულო ბაზისი, რომელზედაც უნდა აიგოს ორგანიზაციული 
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სტრუქტურა. ყველა თვითმმართველი ერთეული ვალდებულია საკუთარ ორგანიზაციულ 
სტრუქტურაში გაითვალისწინოს კანონით დაკისრებული ფუნციების განხორციელება, 
მაგრამ, ორგანიზაციული სტრუქტურის აგებას განაპირობებს არა მხოლოდ 
თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილებები, არამედ ადგილობრივი პირობები. 
თვითმმართველი ერთეულები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან ტერიტორიის ფართობით, 
გეოგრაფიულ-კლიმატური პირობებით, მოსახლეობის რაოდენობით, მოსახლეობის 
განსახლების კომპაქტურობით, სოციალური ინფრასტრუქტურით, დემოგრაფიული 
მდგომარეობით, ეკონომიკური პოტენციალით, კომუნალური მეურნეობის მდგომარეობით, 
ინფრასტრუქტურის განვითარების დონით და ა.შ. ორგანიზაციული ერთეულის 
შესასრულებელი ამოცანები და ფუნქციები გამომდინარეობს სწორედ თვითმმართველი 
ერთეულის სპეციფიკიდან, რაც განაპირობებს ადმინისტრაციული სტრუქტურის აგებულებას. 
ამიტომ, ერთ თვითმმართველ ერთეულში შეიძლება მიზანშეწონილი იყოს გარკვეული 
დარგის მართვის სამსახურის ცალკე სტრუქტურულ ერთეულად გამოყოფა, ხოლო მეორე 
ერთეულში, სადაც მოცემული მიმართულება ნაკლებად აქტუალურია (არ წარმოადგენს 
პრობლემას ან არ გააჩნია განვითარების პოტენციალი), შესაძლებელია არ მოხდეს 
ანალოგიური სახის სამსახურის ცალკე გამოყოფა და კონკრეტული დარგის მართვა 
შეითავსოს სხვა სამსახურმა. 

გამგეობის (მერიის) ეფექტიანი სტრუქტურის აგების პროცესი შეიძლება  
თანმიმდევრულ და ერთმანეთად ლოგიკურად დაკავშირებულ ხუთ ეტაპად დაიყოს. ეს 
ეტაპებია: 

1. სტრუქტურის მიზნების განსაზღვრა 
2. საერთო მიზნიდან გამომდინარე ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა და  

ამ მიმართულებების მიხედვით ფუნქციებისა და ამოცანების დაჯგუფება 
3. ფუნქციების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი შეფასება და სტრუქტურის 

ძირითადი რგოლების განსაზღვრა;  
4. სტრუქტურაში თითოეული დანაყოფის ადგილის, მისი შიდა სტრუქტურის და 

საშტატო ოდენობის განსაზღვრა; 
5. ორგანიზაციული სტრუქტურის მარეგლამენტირებელი დოკუმენტების 

(დებულებები, თანამდებობრივი ინსტრუქციები, სამუშაო გეგმები და ა.შ.) მომზადება.  
 
სტრუქტურის  მიზნების  განსაზღვრა  
ორგანიზაციული სტრუქტურის პირველი ეტაპია სტრუქტურის მიზნების განსაზღვრა. 

ორგანიზაციული სტრუქტურის მიზნები გამომდინარეობს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანული კანონით დადგენილი თვითმმართველობის საქმიანობის 
მიზნიდან: მოსახლეობის ინტერესების შესაბამისად ადგილობრივი მნიშვნელობის 
საკითხების გადაწყვეტა და მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლება. ეს მიზანი, რა თქმა 
უნდა, საერთოა ყველა თვითმმართველი ერთეულისათვის. 

სქემის სახით თვითმმართველობის საქმიანობის ძირითადი მიზნები შეიძლება ასე 
გამოვსახოთ: 

 
 
 

	  
თვითმმართველობის საქმიანობის მიზნები 
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ძირითადი  მიმართულებების  განსაზღვრა  და   ამ  მიმართულებების  

მიხედვით  ფუნქციებისა  და  ამოცანების  დაჯგუფება  
მეორე ეტაპზე ხდება მიზნის მიღწევისათვის საჭირო საქმიანობის ძირითადი 

მიმართულებების განსაზღვრა. ეს ეტაპი ითვალისწინებს საერთო მიზნიდან გამომდინარე 
ქვემიზნების, შესაბამისი მიმართულებების და ამოცანების განსაზღვრას. ამ შემთხვევაშიც 
წამყვანია ორგანული კანონის მოთხოვნები, რომლებიც ადგენენ თვითმმართველობის 
უფლებამოსილებებს. გამომდინარე იქიდან, რომ კანონით დადგენილი ფუნქციების 
შესრულება სავალდებულოა ყველა თვითმმართველი ერთეულისათვის, შეიძლება 
გამოვყოთ გამგეობის (მერიის) საქმიანობის, ყველასათვის საერთო, მთავარი 
მიმართულებები და ამოცანები: 

მთავარი  მიზანი  

მოსახლეობის ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება 

მოსახლეობის  
ცხოვრებისათვის  სასიკეთო  

გარემოს  შექმნა 	  

სოციალური  პოლიტიკა  

ქალაქთმშენებლობა	  

კომუნალური მომსახურებით 
უზრუნველყოფა 

უსაფრთხოება	  

დასაქმება 

განათლება, კულტურა 	  

ჯანმრთელობის დაცვა  და 
სოციალური დახმარება 

 
ახალგაზრდობის 

საქმეები, სპორტი და 
დასვენება 
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 მოსახლეობის  ცხოვრებისათვის  სასიკეთო  გარემოს  შექმნა 	  

 
 მიმართულება  მიზანი  ამოცანები  

 ქალაქთმშენებლობა მოსახლეობის 
ცხოვრებისათვის 
კომფორტული გარემოს 
შექმნა 

1. დასახლებათა სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმარება; 
2. მიწათსარგებლობის 
დაგეგმვა; 
3. კეთილმოწყობა; 
4. გამწვანება; 
5. მშენებლობათა რეგულაცია 
6. დასახლებებში არსებული 
გეოგრაფიული ობიექტების 
სახელდება და ნუმერაცია 

 კომუნალური 
მომსახურებით 
უზრუნველყოფა  

მოსახლეობისათვის 
ხარისხიანი 
საზოგადოებრივი 
მომსახურების მიწოდება 

1. მუნიციპალური ტრანსპორტი, 
სამგზავრო გადაყვანის 
რეგულირება, მარშრუტებისა და 
გრაფიკების განსაზღვრა 
2. ვაჭრობა და ბაზრობების 
რეგულირება; 
3. კანალიზაცია, სანიაღვრე 
სისტემები 
4. გარე განათება; 
5. დასუფთავება; 
6. ადგილობრივი მნიშვნელობის 
გზების და ინფრასტრუქტურის 
სხვა ობიექტების მოვლა-
პატრონობა 

 უსაფრთხოება მოსახლეობისათვის 
ცხოვრების უსაფრთხო 
პირობების შექმნა 

1. მუნიციპალური სახანძრო 
უსაფრთხოება და სამაშველო 
ღონისძიებები 
2. საგზაო მოძრაობის 
დაგეგმარება 

 სოციალური  პოლიტიკა  
 

 დასაქმება მოსახლეობის შრომითი 
მოწყობის ხელსაყრელი 
პირობების შექმნა 

1. ინვესტიციების მოზიდვა; 
2. მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; 
3. დასაქმების მუნიციპალური 
პროგრამების შემუშავება და 
განხორციელება 

 კულტურა და 
განათლება 

მოსახლეობისათვის 
სკოლამდელი აღზრდის, 
პროფესიული და 

1. ადგილობრივი მნიშვნელობის 
ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, 
თეატრების, გამოფენების 
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დამატებითი განათლების 
მიღების, კულტურული 
ფასეულობების 
გაცნობისთვის სათანადო 
პირობების შექმნა 

საქმიანობის ორგანიზება 
2. სკოლამდელი და 
სკოლისგარეშე სააღმზრდელო 
დაწესებულებების შექმნა, 
პროფესიული სწავლების 
ცენტრების საქმიანობის 
ხელშეწყობა 

 ახალგაზრდობის 
საქმეები, სპორტი და 
დასვენება 

ახალგაზრდობის 
თვითრეალიზაციისათვის 
და მოსახლეობის  
ჯანსაღი ცხოვრებისათვის 
შესაბამისი გარემოს 
შექმნა  

1. ახალგაზრდული კავშირების 
მხარდაჭერა 
2. სპორტულ-გამაჯანსაღებელი 
ობიექტების საქმიანობის 
ორგანიზება 
3. რეკრეაციული ზონების შექმნა 

 ჯანმრთელობის დაცვა 
და სოციალური 
დახმარება 

ადამიანის 
ჯანმრთელობისათვის 
უსაფრთხო გარემოს 
შექმნა 

1. დაავადებების გავრცელების 
პრევენციულ ღონისძიებათა 
გატარება; 
2. ცხოველთა ცოფის 
საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 

 
 

ფუნქციების  რაოდენობრივი  და  ხარისხობრივი  შეფასება  და  სტრუქტურის  
ძირითადი  რგოლების  განსაზღვრა  

მესამე ეტაპზე ხდება ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩარჩოს შექმნა. ორგანიზაციული 
სტრუქტურის აგების პირველი და მეორე ეტაპი ემყარება კანონის მოთხოვნებს და 
შესაძლებელია ყველა თვითმმართველი ერთეულისათვის ერთნაირი ტიპობრივი სქემის 
შემუშავება, მესამე ეტაპზე უკვე განმსაზღვრელია თვითმმართველი ერთეულის სპეციფიკა, 
მისი პრიორიტეტები და სტრუქტურის აგების განმაპირობებელი გარე და შიდა ფაქტორები, 
თუმცა, ამავდროულად გასათვალისწინებელია ორგანული კანონით მოცემული ზოგადი 
მოცემულობები, რომ აუცილებელია ისეთი თანამდებობის პირების არსებობა, როგორიცაა 
გამგებელი (მერი), გამგებლის (მერის) მოადგილე, სტრუქტურული ერთეულის და 
ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი და ორგანიზაციული ერთეულები: სტრუქტურული 
ერთეული და ტერიტორიული ორგანოები. 

ორგანიზაციული სტრუქტურის აგების მესამე ეტაპის მიზანია მოხდეს ფუნქციების 
რაოდენობრივი და ხარისხობრივი შეფასება და გამოიყოს ორგანიზაციული სტრუქტურის 
ძირითადი ერთეულები, ანუ ხდება თითოეული თვითმმართველი ერთეულის გამგეობის 
(მერიის) ინდივიდუალური ორგანიზაციული სტრუქტურის ძირითადი ფორმირება.  

მეორე ეტაპით დადგენილი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები და ამოცანები 
არის ის ბაზისი, რომელზეც, ადგილობრივი სპეციფიკის გათვალისწინებით, იგება 
ორგანიზაციული სტრუქტურა. ორგანიზაციული სტრუქტურის აგების მესამე ეტაპზე 
გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება თვითმმართველი ერთეულის განვითარების 
სტრატეგიასა და პრიორიტეტებს. სწორედ ამ დოკუმენტების მიხედვით უნდა მოხდეს 
ფუნქციების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი შეფასება.   
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ფუნქციების რაოდენობრივი შეფასების დროს ხდება ამ ფუნქციის მნიშვნელობის, 
მოცულობის და დატვირთვის ხარისხის (პროფილის) განსაზღვრა, რომლის საფუძველზეც 
მიიღება გადაწყვეტილება აღნიშნული ფუნქცია წარმოდგენილი იქნეს ცალკე სამსახურის, 
სამსახურის განყოფილების თუ მხოლოდ საშტატო ერთეულის სახით. 

ხოლო, ფუნქციის ხარისხობრივი შეფასების დროს ხდება ფუნქციის ტიპის 
განსაზღვრა თუ ორგანიზაციული სტრუქტურის რომელ რგოლში უნდა იქნეს ეს ფუნქცია 
შეტანილი. 

ხარისხობრივი (პროფილის) ნიშნით ფუნქციები შეიძლება დალაგდეს შემდეგი სახით: 
1) დარგობრივი  ნიშნით  - სამსახურები, რომლებიც უზრუნველყოფენ 

კონკრეტული დარგის მართვას. მაგალითად, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
სამსახური, მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახური და ა.შ. 

2) ფუნქციონალური  ნიშნით  - სამსახურები, რომლებიც უზრუნველყოფენ 
ცალკეული ხასიათის მმართველობითი ფუნქციის განხორციელებას. მაგალითად, 
ზედამხედველობის სამსახური, საფინანსო სამსახური, ქონების მართვის სამსახური და ა.შ. 

3) საქმიანობის  უზრუნველყოფის  ნიშნით  – ეს არის აპარატი ან ის სამსახურები, 
რომლებიც უზრუნველყოფენ გამგეობის (მერიის) ფუნქციონირებას. მაგალითად, საკადრო 
სამსახური, იურიდიული სამსახური, საქმისწარმოების სამსახური და ა.შ. 

4) ტერიტორიული  ნიშნით  - ტერიტორიული ორგანოები, რომლებიც 
უზრუნველყოფენ შესაბამის ტერიტორიაზე საერთო კომპეტენციის მმართველობითი 
ფუნქციების განხორციელებას. 

ფუნქციების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი შეფასებისას აუცილებლად 
გასათვალისწინებელია ერთი მხრივ ორგანიზაციული სტრუქტურის აგების ძირითადი 
პრინციპები, ხოლო მეორე მხრივ მართვის დიაპაზონი. 

ორგანიზაციული სტრუქტურის აგებისას ხდება გარკვეული, ერთგვაროვანი 
ფუნქციების დაჯგუფება. მაგრამ, მხოლოდ ფუნქციების ოპტიმალური დაჯგუფება არ არის 
საკმარისი ორგანიზაციული სტრუქტურის გამართული მუშაობისათვის. აუცილებლად 
გასათვალისწინებელია სტრუქტურულ რგოლებს შორის ურთიერთკავშირი, მათი 
საქმიანობის კოორდინაციის, კონტროლისა და შეფასების, შესაძლო ცვლილებებზე 
რეაგირების შესაძლებლობის საკითხები, მმართველობაზე გაწეული ხარჯები და ა.შ. 
ამიტომ, ფუნქციის შესრულების სრულყოფილებისა და ეფექტიანობისათვის საჭიროა 
ფუნქციების გადანაწილება დაეფუძნოს ორგანიზაციული სტრუქტურის ძირითად პრინციპებს. 

 
ორგანიზაციული  სტრუქტურის  აგების  ძირითადი  პრინციპები  
1. მიზანმიმართულობა  - ორგანიზაციული სტრუქტურა უნდა უზრუნველყოფდეს 

თვითმმართველი ერთეულის მიზნის მიღწევას. ეს გულისხმობს ამოცანის შესასრულებლად 
მართვის თითოეული რგოლის უფლებების და პასუხისმგებლობების განსაზღვრას, მართვის 
რგოლებს შორის ფუნქციების რაციონალურ განაწილებას მათი საქმიანობის ერთიანი 
კოორდინაციის გათვალისწინებით. 

2. პერსპექტიული  განვითარება  - გამგეობის (მერიის) ორგანიზაციულ 
ერთეულებს ძირითადად უწევს ოპერატიული ხასიათის საკითხების გადაწყვეტა. მაგრამ, მათ 
ასევე ევალებათ იმუშაონ შესაბამისი დარგის განვითარების სტრატეგიაზეც. მართალია, 
თვითმმართველი ერთეულის განვითარების სტრატეგიის განსაზღვრა უშუალოდ 
საკრებულოს ფუნქციაა, მაგრამ გამგეობის (მერიის) მოვალეობაა მოამზადოს 
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სტრატეგიული განვითარების საკითხები. ამიტომ, გამგეობის (მერიის) ორგანიზაციულ 
სტრუქტურაში გათვალისწინებული უნდა იქნეს გარკვეული რგოლი და ერთეულები, 
რომელთა მეშვეობითაც შესაძლებელი გახდება როგორც კონკრეტული სფეროს თუ 
ადმინისტრაციული ერთეულის (დასახლების, თემის) განვითარების სტრატეგიის, ისე 
მთლიანად თვითმმართველი ერთეულის განვითარების სტრატეგიის დაგეგმვა. 

3. ადაპტირებულობა .  თვითმმართველი ერთეულის ადმინისტრაციული 
სტრუქტურის აგებაზე მოქმედებს მრავალი (როგორც გარეგანი, ისე შინაგანი) ფაქტორი. 
მათი ცვლილება ოპერატიულად უნდა იქნეს ასახული. ეს საჭიროს ხდის, რომ 
ადმინისტრაციული სტრუქტურა იყოს რაც შეიძლება მოქნილი, ელასტიური, რათა მან 
შეძლოს სწრაფი ადაპტაცია შეცვლილ პირობებთან. პრაქტიკაში ეს შეიძლება 
განხორციელდეს როგორც სტრუქტურული ცვლილებებით, ასევე დროებითი კომისიების 
შექმნით, რაც გულისხმობს, რომ თუ საკითხი ატარებს დროებით ხასიათს, ან გარკვეულ 
პერიოდში შესაძლებელია მოხდეს მისი შეცვლა ამ საკითხის მართვისათვის უფრო 
ოპტიმალურია არა სპეციალური სამსახურის, არამედ კომისიური ტიპის რგოლის შექმნა. 

4. კომპლექსურობა  - ორგანიზაციული სტრუქტურის აგების დროს აუცილებლად 
გასათვალისწინებელია, რომ სტრუქტურულად იყოს უზრუნველყოფილი მმართველობითი 
საქმიანობის ყველა ეტაპი: 

§ ანალიტიკური  ეტაპი  -  პრობლემების ანალიზი და მათი გადაწყვეტის 
გზები; 

§ ამოცანის  დასახვა  -  საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულებების 
დადგენა; 

§ მმართველობითი  გადაწყვეტილების  მიღება  - ტექნოლოგიისა და 
ამოცანის გადაწყვეტის ალგორითმის შერჩევა, საბოლოო და შუალედური შედეგების 
განსაზღვრა; 

§ გადაწყვეტილების  შესრულება  -  კონკრეტული საქმიანობა მიღებული 
გადაწყვეტილების შესასრულებლად; 

§ შედეგების  შეფასება  -  საქმიანობის შედეგების ანალიზი და მისგან 
გამომდინარე  ახალი ანალიტიკური ეტაპის დაგეგმვა. 
სასურველია, რომ მმართველობითი საქმიანობის ყველა ეტაპი სრულად იქნეს 

მოცემული შესაბამის ერთეულში და არ ხდებოდეს მათი გაფანტვა სხვადასხვა 
ორგანიზაციულ რგოლებში. 

5. სპეციფიურობა  - თვითმმართველი ერთეულის ადმინისტრაციული 
სტრუქტურების აგება უნდა ეფუძნებოდეს და ითვალისწინებდეს შესაბამისი 
თვითმმართველი ერთეულის სპეციფიკას. სხვა თვითმმართველი ერთეულის (თუნდაც 
ძალიან წარმატებულის) ადმინისტრაციული სტრუქტურების პირდაპირი კოპირება, როგორც 
წესი, არ იძლევა სასურველ შედეგებს. 

6.  ეკონომიურობა  -  ორგანიზაციული სტრუქტურა უნდა უზრუნველყოფდეს 
მართვის პროცესის ეფექტიან და რაციონალურ განხორციელებას და შესაძლებლობას 
მინიმალური დანახარჯებით მიღწეული იქნეს მაქსიმალური შედეგი. ეს შეიძლება მიღწეული 
იქნეს როგორც ორგანიზაციული სტრუქტურის ფუნქციონირების პერიოდული ანალიზით, 
ასევე მართვის პროცესების ავტომატიზაციითა და თანამედროვე ტექნოლოგიების 
დანერგვით. 
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7. კოორდინირება  - ორგანიზაციული სტრუქტურის აგებულება უნდა იძლეოდეს 
სტრუქტურულ ქვედანაყოფთა საქმიანობის კოორდინირების შესაძლებლობას. ეს ერთი 
მხრივ გამორიცხავს ფუნქციათა დუბლირებას, ხოლო მეორე მხრივ მინიმუმამდე დაყავს 
,,თეთრი ლაქების” არსებობა, როცა არც ერთი სტრუქტურული ქვედანაყოფი არ იღებს 
პასუხისმგებლობას მმართველობითი უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ რომელიმე 
საკითხის გადაწყვეტაზე. 

ორგანიზაციული სტრუქტურის აგებისას, ძირითად პრინციპებთან ერთად ასევე 
გასათვალისწინებელია ე.წ. მართვის დიაპაზონი, რომელიც განსაზღვრავს როგორც 
სტრუქტურულ ერთეულში მომუშავე მოსამსახურეთა, ისე თავად სტრუქტურული და 
ტერიტორიული ორგანოების იმ მაქსიმალურ რაოდენობას, რომელიც შეიძლება 
ეფექტიანად იმართებოდეს ერთი ხელმძღვანელის მიერ. 

 
მართვის  დიაპაზონის  განმსაზღვრელი  შიდა  ფაქტორები  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
როგორც წარმოდგენილი სქემიდან ჩანს, მართვის დიაპაზონის განმსაზღვრელია 

როგორც ობიექტური (მაგალითად, საქმიანობის შინაარსი, შრომის ორგანიზაციის დონე, 

საქმიანობის შინაარსი: 

ა) მნიშვნელობა; 

ბ) დამოუკიდებლობის 
ხარისხი; 

გ) შესრულების ვადები 

ხელმძღვანელის პირადი 
თვისებები (კვალიფიკაცია; 

გამოცდილება და ა.შ.) 

ხელმძღვანელის ადგილი 
მართვის სისტემაში 

(თანამდებობა, ზემდგომი 
და ქვემდგომი 

ქვემდებარეობა) 

შრომის ორგანიზაციის 
დონე (საქმიანობის 

რეგლამენტაცია; 
საქმიანობის 

ავტომატიზირების ხარისხი; 
ტექნიკური აღჭურვილობა) 

ორგანიზაციული  
სტრუქტურა  

თანამშრომელთა საქმიანი და 
პირადი თვისებები 

(კვალიფიკაცია, 
გამოცდილება) 

თანამშრომელთა 
ურთიერთობის ინტენსივობის 

ხარისხი (სამუშაოს 
ერთობლივი 

შესრულებისათვის საჭირო  
ურთიერთობათა სიხშირე) 

თანამშრომელთა 
საქმიანობის ერთგვაროვნება 

და განსხვავებულობა 
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ურთიერთობის ინტენსივობის ხარისხი, საქმიანობის ერთგვაროვნება, ხელმძღვანელის 
თანამდებობრივი სტატუსი), ისე სუბიექტური ფაქტორები (ხელმძღვანელის და 
თანამშრომლების კვალიფიკაცია და გამოცდილება). ორგანიზაციული სტრუქტურის 
აგებისას, რა თქმა უნდა, ძნელია გათვალისწინებული იქნეს ყველა ეს ფაქტორი. 
ორგანიზაციული სტრუქტურის აგების მესამე ეტაპზე, როცა ხდება სტრუქტურის ძირითადი 
ჩარჩოს გამოკვეთა, პირველ რიგში გათვალისწინებული უნდა იქნეს საქმიანობის პროფილი 
(შინაარსი), სხვა ფაქტორების გათვალისწინება კი ხდება ორგანიზაციული სტრუქტურის 
აგების მომდევნო ეტაპებზე, როცა ხდება ერთეულის შიდა სტრუქტურისა და საშტატო 
რაოდენობის განსაზღვრა. 

ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩარჩოს განსაზღვრისას ფუნქციების რაოდენობრივი 
და ხარისხობრივი შეფასება ხდება თვითმმართველი ერთეულის განვითარების 
სტრატეგიასა და პრიორიტეტების დოკუმენტის მიხედვით. ეს, საშუალებას იძლევა 
განისაზღვროს გამგეობის (მერიის) საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულებები და 
გათვალისწინებული იქნეს ისეთი გარე ფაქტორებიც, როგორიცაა თვითმმართველი 
ერთეულის სპეციფიური ადგილობრივი პირობები და მართვის ობიექტების (კომუნალური 
მეურნეობა, ინფრასტრუქტურა, სოციალური სფერო) მდგომარეობა და მათი განვითარების 
პრიორიტეტები 

 
ადგილობრივი  თვითმმართველობის  ორგანიზაციული  სტრუქტურის  აგების  

განმაპირობებელი  გარე  ფაქტორები  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მეოთხე  ეტაპი  

ადგილობრივი  
სპეციფიური პირობები 

(ისტორიული, 
დემოგრაფიული, 

ბუნებრივ-კლიმატური 
პირობები, მოსახლეობის 

რაოდენობა და 
შემადგენლობა და ა.შ.) 

 

მართვის ობიექტები 
(სოციალური სფერო, 
კომუნალური სფერო, 
ინფრასტრუქტურა და 

ა.შ.) 

ორგანიზაციულ
ი  სტრუქტურა  

მიზნები 

მართვის დიაპაზონი 

მმართველობითი 
სამუშაოების სახეები (მათი 

შრომატევატობის და 
სპეციფიურ სირთულეთა 

გათვალისწინებით) 

ორგანიზაციული სტრუქტურის 
ფორმირების პრინციპები 
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სტრუქტურაში  თითოეული  დანაყოფის  ადგილის ,  მისი  შიდა  სტრუქტურის  

და  საშტატო  ოდენობის  განსაზღვრა  
ადმინისტრაციის ორგანიზაციული სტრუქტურის აგებისას, გარდა გარე ფაქტორებისა, 

ასევე გასათვალისწინებელია შიდა ფაქტორები, როგორიცაა კადრების კვალიფიკაცია, 
მართვის ავტომატიზაციისა და ტექნოლოგიური განვითარების დონე, შრომის ორგანიზაცია. 
მათი გათვალისწინება უნდა მოხდეს ორგანიზაციული სტრუქტურის მეოთხე ეტაპზე, როცა 
ხდება სტრუქტურაში თითოეული დანაყოფის ადგილის, მისი შიდა სტრუქტურის და საშტატო 
ოდენობის განსაზღვრა. ამ საკითხის გადაწყვეტისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს 
მართვის დიაპაზონის განმსაზღვრელი როგორც ობიექტური (საქმიანობის მნიშვნელობა, 
დატვირთვის ხარისხი), ასევე სუბიექტური (ხელმძღვანელისა და თანამშრომელთა 
კვალიფიკაცია და გამოცდილება) ფაქტორები. 

ორგანიზაციულ სტრუქტურაში დანაყოფის ადგილის განსაზღვრა ხდება ამ 
ერთეულის შიდა კომუნიკაციის არეალის დადგენის გზით. ანუ განისაზღვრება ამ ერთეულის 
სხვა ერთეულებთან აუცილებელი კომუნიკაციის საჭიროება, რაც იძლევა ორგანიზაციულ 
სტრუქტურაში დანაყოფების ე.წ. ბლოკებად დაჯგუფების საშუალებას მათი საერთო 
ხელმძღვანელობისა და კოორდინაციის უზრუნველყოფის მიზნით. 

ორგანიზაციული ერთეულის შიდა სტრუქტურის განსაზღვრა ძირითადად ხდება ამ 
ერთეულის ფუნქციების რაოდენობრივი შეფასებით. ერთეულის ფუნქციები ჯგუფდება 
ერთგვაროვნების მიხედვით და ხდება მათი დამოუკიდებელი მართვის მიზანშეწონილობის 
შეფასება. მაგრამ, გარდა რაოდენობრივი შეფასებისა, ხშირ შემთხვევაში ერთეულის შიდა 
სტრუქტურას განსაზღვრავს ასევე ერთეულში შტატების რაოდენობა და მართვის 
დიაპაზონი. როგორც წესი, თუ ერთეული შედგება 10-ზე მეტი თანამშრომლისაგან, ხდება 
მისი დაყოფა განყოფილებებად ან სექტორებად. 

ორგანიზაციული სტრუქტურის აგების მეოთხე ეტაპის მნიშვნელოვანი საკითხია 
საშტატო ოდენობის განსაზღვრა. საშტატო ოდენობის განსაზღვრა ხდება ფუნქციის 
განხორციელებისათვის საჭირო სამუშაოთა მოცულობის გათვალისწინებით. 

 
ორგანიზაციული  სტრუქტურის  მარეგლამენტირებელი  დოკუმენტების  

(დებულებები ,  თანამდებობრივი  ინსტრუქციები ,  სამუშაო  გეგმები  და  ა .შ .)  
მომზადება   

ორგანიზაციული სტრუქტურის ბოლო, მეხუთე ეტაპია ორგანიზაციული სტრუქტურის 
რეგლამენტაცია. ეს ეტაპი მოიცავს: 

ა) სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოების ფუნქციების რეგლამენტაციას და 
მათ ურთიერთკავშირის (დაქვემდებარებულობის, ურთიერთობის) დადგენას.  

ბ) სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის კოორდინაციის 
მექანიზმების განსაზღვრას.  

გ) ცალკეულ, სპეციფიურ სამუშაოთა შესასრულებლად საჭირო პროცედურების 
განსაზღვრას. (მმართველობის საქმიანობიდან გამოიყოფა ის საკითხები, რომელთა 
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გადაწყვეტაც მოითხოვს სხვადასხვა სამსახურების ან სხვადასხვა ორგანოთა 
წარმომადგენლების ერთობლივ საქმიანობას მაგ. კომისიების შექმნა). 

ამ ეტაპზე დოკუმენტურად ფორმდება ორგანიზაციის სტრუქტურა. ხდება 
დებულებების მომზადება, რომლითაც განისაზღვრება თითოეული ერთეულის მიზნები, 
ამოცანები, ფუნქციები, შიდა სტრუქტურა, უფლებები და მოვალეობები, ერთეულის მართვის, 
პასუხისმგებლობისა და ანგარიშვალდებულების საკითხები. ასევე დგება თითოეული 
საშტატო ერთეულის თანამდებობრივი ინსტრუქცია, რომლითაც შესაბამისი სამსახურის 
დებულებიდან გამომდინარე დგინდება ამ თანამდებობის პირის საქმიანობის წრე, 
ფუნქციები და უფლება-მოვალეობები. 

 
ადგილობრივი  თვითმმართველობის  ორგანიზაციული  სტრუქტურის  

ფორმირების  პროცესის  სქემა  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ორგანიზაციის 
ზოგადი სტრუქტურული 
სქემის განსაზღვრა 

ორგანიზაციული სტრუქტურის მიზნების განსაზღვრა 

საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა  

ძირითადი 
სტრუქტურული 
ერთეულების 
განსაზღვრა 

მმართველობის დარგობრივი და ფუნქციონალური 
სფეროების განსაზღვრა 

სამსახურების ფუნქციების განსაზღვრა და მათ შორის 
ურთიერთკავშირის დადგენა (დებულებების და 
თანამდებობრივი ინსტრუქციების შედგენა) 

ორგანიზაციული 
სტრუქტურის 
რეგლამენტაცია 

 

 

 

 

 

თითოეული სამსახურის შიდა სტრუქტურისა და საშტატო 
ერთეულთა განსაზღვრა 

ცალკეულ სამუშაოთა შესრულებისათვის საჭირო 
პროცედურების განსაზღვრა 

ადგილობრივი  თვითმმართველობის  ორგანიზაციული  სტრუქტურის  
ფორმირების  პროცესი  

	  

ერთეულების  შიდა 
სტრუქტურული და 
საშტატო რაოდენობის 
დადგენა 
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გამგეობის  (მერიის)  სტრუქტურული  ერთეულები  (სამსახურები)  და  მათი  

ფუნქციები  
 

 დარგობრივი  სამსახურები  
დარგობრივი სამსახურების კომპეტენციას განეკუთვნება თვითმმართველი 

ერთეულის საქმიანობის ცალკეული დარგების მართვა. თუ რა სფეროებში უნდა შეიქმნას 
დარგობრივი სამსახურები, გამომდინარეობს თვითმმართველი ერთეულის 
უფლებამოსილებებიდან. ეს სფეროებია: 

1) კომუნალური  მეურნეობა  – დასახლებებში ქუჩების დასუფთავება, გარე 
განათება, სანიაღვრე მეურნეობა, კანალიზაცია, ნაგავსაყრელების მოწყობა, 
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებისა და უტილიზაციის სამუშაოთა წარმოების 
დაგეგმვა და განხორციელება ან მათ განხორციელებაზე მუნიციპალური შესყიდვის 
ორგანიზება; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა; 

2) ინფრასტრუქტურა  – ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების, აგრეთვე 
ადგილობრივი მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურის სხვა ობიექტების (ხიდები, გვირაბები, 
გადასასვლელები და სხვ.) შენახვა, მშენებლობა და განვითარების უზრუნველყოფა. 
თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 
გზებისა და საგზაო მოძრაობის დაგეგმარება. ავტომანქანების პარკირების ადგილების 
განსაზღვრა. საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამების მომზადება და 
განხორციელება; 

3) კეთილმოწყობა  – თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 
და გამწვანება, შესაბამისი პროგრამების მომზადება, პროგრამით გათვალისწინებულ 
ღონისძიებათა განხორციელება ან მათ განხორციელებაზე მუნიციპალური შესყიდვის 
ორგანიზება;  

4) მშენებლობა  და  არქიტექტურა  – მშენებლობის ნებართვის გაცემა, 
თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის ფარგლებში მიმდინარე მშენებლობაზე 
ზედამხედველობა; 

5) ტრანსპორტი  – ადგილობრივი სამგზავრო გადაყვანის რეგულირება; 
მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურებისა და ადგილობრივი 
გადაზიდვების წესების, ტრანსპორტის მარშრუტებისა და გრაფიკების განსაზღვრა და 
შესაბამისი ნებართვების გაცემა; 

6) ვაჭრობა  – გარე ვაჭრობის, ბაზრებისა და ბაზრობების რეგულირება; 
7) სკოლამდელი  და  სკოლისგარეშე  სააღმზრდელო  დაწესებულებები  – 

სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით შექმნა და მათი საქმიანობის კოორდინაცია; 

8) კულტურა  – ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, 
თეატრების, გამოფენების საქმიანობის ორგანიზება; 

9) სპორტი  – სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ობიექტების საქმიანობის ორგანიზება; 
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10) ჯანმრთელობის  დაცვა  – ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო 
გარემოს შექმნა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ჯანმრთელობის 
რისკფაქტორების იდენტიფიცირება და ამის თაობაზე მოსახლეობის ინფორმირება;  

11) სოციალური  უზრუნველყოფა  – სოციალური დაცვის სფეროში მუნიციპალური 
რესურსების მობილიზება; მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიზნით მუნიციპალურ 
პროგრამათა მომზადება და განხორციელება; 

12) დასაქმება  – დასაქმების ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება 
და განხორციელება; 

13) სახანძრო  უსაფრთხოება  – თვითმმართველი ერთეულის მუნიციპალური 
სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო ღონისძიებების უზრუნველყოფა; 

14) მოქალაქეთა  სამხედრო  აღრიცხვა  და  გაწვევა  – მოქალაქეთა სამხედრო 
აღრიცხვაზე აყვანა, სამხედრო სამსახურში გაწვევის და სამხედრო–სასწავლო შეკრებების 
ორგანიზება. 

	  თითოეული ამ დარგის მიხედვით, თვითმმართველი ერთეულის სპეციფიკიდან და 
დარგის პრიორიტეტულობიდან გამომდინარე, შეიძლება ჩამოყალიბდეს ცალკე სამსახური, 
ან მოხდეს მათი დაჯგუფება სამსახურების მიხედვით, სადაც თითოეული დარგი შეიძლება 
ჩამოყალიბდეს სამსახურის განყოფილების ან საშტატო ერთეულის სახით. 

მიუხედავად იმისა, დარგის მართვა მოცემული იქნება ცალკე სამსახურის, 
სამსახურის განყოფილების თუ საშტატო ერთეულის სახით, საჭიროა ზუსტად იქნეს 
განსაზღვრული საქმიანობის მიზანი, ამოცანები და ფუნქციები. 

დარგობრივი სამსახურის საქმიანობის მიზანი, ცხადია, არ არის შესაბამისი დარგის 
განვითარება. სამსახურის საქმიანობის მიზანი გამომდინარეობს თვითმმართველი 
ერთეულის მიზნიდან და გულისხმობს შესაბამისი სფეროს მართვას მოსახლეობის 
ცხოვრების პირობების გასაუმჯობესებლად, მოსახლეობისათვის ხარისხიანი 
საზოგადოებრივი მომსახურების მიწოდებას.  

რაც შეეხება დარგობრივი სამსახურის ამოცანებს, იგი გულისხმობს მიზნის 
მისაღწევად შესაბამის დარგის მართვას და ამ სფეროში არსებული პრობლემების 
გადაწყვეტას, საიდანაც გამომდინარეობს ამ სამსახურის ფუნქციები. 

მაგალითად, კეთილმოწყობის სამსახურის (განყოფილების, საშტატო ერთეულის) 
საქმიანობის მიზანია მოსახლეობის ცხოვრებისათვის ჯანსაღი და კომფორტული გარემოს 
შექმნა. ამოცანები შეიძლება იყოს: 

ა) დასახლებების კეთილმოწყობა და გამწვანება; 
ბ) ტერიტორიის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა; 
გ) გარე განათება; 
დ) პარკების, სკვერების მოწყობა; 
ე) სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა. 
ამოცანებიდან გამომდინარე სამსახურის (განყოფილების, საშტატო ერთეულის) 

ფუნქციები შეიძლება იყოს: 
ა) ტერიტორიის კეთილმოწყობის მუნიციპალური პროგრამებისა და პროექტების 

მომზადებას და მათ განსახორციელებლად რეკომენდაციებისა და წინადადებების 
შემუშავება; 

ბ) წინადადებების შემუშავება ტერიტორიის დასუფთავების, ნარჩენების გატანის, 
გადამუშავებისა და უტილიზაციის საკითხებზე; 
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გ) წინადადებების შემუშავება სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისა და შესაბამისი 
საზოგადოებრივი მომსახურების ორგანიზების საკითხებზე; 

დ) წინადადებების შემუშავება დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღება-გაუქმებისა და 
მისი ოდენობის განსაზღვრის, მოსაკრებლის ადმინისტრირების საკითხებზე; 

ე) ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების წესების დარღვევასთან 
დაკავშირებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების პრევენცია და აღკვეთა, 
შესაბამისი სამართალდარღვევათა ოქმების შედგენა. 

 
ფუნქციონალური  სამსახურები  
ფუნქციონალური სამსახურების შექმნის მიზანია გამგეობის (მერიის) საქმიანობის 

ცალკეული ფუნქციების გამოტანა დარგობრივი და ტერიტორიული ორგანოებიდან და 
სპეციალიზირებული სამსახურის (სამსახურების) შექმნა, რომელიც პასუხისმგებელია ამ 
ფუნქციის შესრულებაზე. ფუნქციონალური სამსახურის შექმნის მიზანია ამ ფუნქციის 
განხორციელება გავხადოთ უფრო ეფექტიანი და შესაძლებელი იქნეს ამ ფუნქციის 
განხორციელებაში ყველა სხვა სამსახურის თუ ტერიტორიული ორგანოს საქმიანობის 
კოორდინირება. ასეთი ფუნქციონალური სამსახურების შექმნა, უპირველეს ყოვლისა, 
დამოკიდებულია თვითმმართველი ერთეულის პრიორიტეტებზე. ამიტომ, ერთ 
მუნიციპალიტეტში (თვითმმართველ ქალაქში)	   შესაძლებელია არსებობდეს 
ფუნქციონალური სამსახური, ხოლო მეორე მუნიციპალიტეტში (თვითმმართველ ქალაქში) 
ამ ფუნქციის შესრულება განესაზღვროს არა სპეციალურ სამსახურს, არამედ მოექცეს 
დარგობრივი და ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის სფეროში. ამასთან, არსებობს 
გარკვეული ფუნქციები, რომლებიც პრაქტიკულად ყველა თვითმმართველ ერთეულში 
ყალიბდება ცალკე სამსახურის ან სამსახურის სპეციალური განყოფილებების სახით.  

1. საფინანსო -საბიუჯეტო  სამსახური ,  რომელიც მოიცავს ერთიანი საფინანსო 
პოლიტიკის განხორციელების უზრუნველყოფას, ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის 
შედგენას, დამტკიცებული ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულებას და საბიუჯეტო სახსრების 
მართვას; კონტროლს ფინანსური რესურსების რაციონალურ და ეფექტიან გამოყენებაზე. 

2. ეკონომიკური  პოლიტიკის  სამსახური ,  რომელიც მოიცავს თვითმმართველ 
ერთეულში ერთიანი ეკონომიკური პოლიტიკის განსაზღვრისა და განხორციელების 
უზრუნველყოფას, თვითმმართველი ერთეულის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
სტრატეგიული პროგრამების პროექტების შემუშავებას და მისი განხორციელების 
კოორდინაციას. 

3. მუნიციპალური  ქონების  მართვის  სამსახური ,  რომელიც მოიცავს 
ადგილობრივი ქონების აღრიცხვა-რეგისტრაციის  უზრუნველყოფას, მის მართვასა და 
ეფექტიან გამოყენებას. 

4. მუნიციპალური  შესყიდვების  სამსახური ,  რომელიც მოიცავს 
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტით მუნიციპალური შესყიდვებისათვის განკუთვნილი 
ფულადი სახსრების რაციონალურ ხარჯვის უზრუნველყოფას, შესყიდვის პროცედურების 
კანონიერების დაცვას, შესყიდვების მონაწილეთა მიმართ სამართლიან და 
არადისკრიმინაციულ მიდგომას, შესყიდვების პროცესში კონკურენტული გარემოს შექმნას 
და შესყიდვების პროცესის გამჭვირვალობას. 

5. სივრცით -ტერიტორიული  მოწყობისა  და  ურბანული  დაგეგმარების  
სამსახური ,  რომელიც მოიცავს თვითმმართველი ერთეულის სივრცით-ტერიტორიულ 
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მოწყობისა და დასახლებების დაგეგმარების უზრუნველყოფას, მშენებლობების 
კოორდინაციას და ზედამხედველობას სამშენებლო ნორმების დაცვაზე. 

6. სტატისტიკის  სამსახური  – სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება და 
დამუშავება. 

7. ზედამხედველობის  სამსახური  – რომელიც მოიცავს თვითმმართველ 
ერთეულის უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ სფეროებში მმართველობითი ფუნქციების 
აღსრულებაზე ზედამხედველობას. 

როგორც ამ ჩამონათვალიდანაც ჩანს, ფუნქციონალური სამსახურები ახდენენ არა 
რომელიმე დარგის მართვას, არამედ გარკვეული მმართველობითი ფუნქციის ერთ 
სამსახურში კონცენტრირებას. მაგალითად, შესყიდვების სამსახურის არ არსებობის 
შემთხვევაში თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს ყველა სამსახური თუ 
ტერიტორიული ორგანო ინდივიდუალურად უნდა ახდენდეს თავის უფლებამოსილების 
განხორციელებისათვის საჭირო შესყიდვებს. ასევე ზედამხედველობის სამსახურის არ 
არსებობის შემთხვევაში ყველა სამსახური თუ ტერიტორიული ორგანო ვალდებულია თავად 
განახორციელოს ზედამხედველობა მის უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხებზე. ამ 
ორი მაგალითიდან აშკარად იკვეთება ფუნქციონალური სამსახურების შექმნის 
თავისებურება. თუ პირველ მაგალითზე, შესყიდვების სამსახურზე, აშკარაა, რომ ამ 
ფუნქციის დეცენტრალიზება და მისი განაწილება სამსახურებსა და ტერიტორიულ 
ორგანოებზე არ იქნება ოპტიმალური, მეორე მაგალითი - ერთიანი ზედამხედველობის 
სამსახურის შექმნა, პრაქტიკაში ოპტიმალური შეიძლება იყოს მხოლოდ კომპაქტურ 
თვითმმართველ ერთეულებში, მაგალითად თვითმმართველ ქალაქებში. ამდენად, თუ 
დარგობრივი სამსახურის ფორმირებისას თვითმმართველი ერთეული გამოდის 
თვითმმართველობის უფლებამოსილებებიდან და ვალდებულია არ დატოვოს სფერო 
სტრუქტურული ერთეულის, განყოფილების ან საშტატო ერთეულის გარეშე, 
ფუნქციონალური სამსახურების შექმნისას თვითმმართველი ერთეული უფრო მეტად არის 
დამოკიდებული ადგილობრივ პირობებსა და სპეციფიკაზე, რომლიდან გამომდინარე ხდება 
გადაწყვეტილების მიღება გამოიყოს რომელიმე მმართველობითი ფუნქცია ცალკე 
სტრუქტურულ ერთეულად თუ მოხდეს ამ ფუნქციის დეცენტრალიზება, გადანაწილება 
სტრუქტურულ ერთეულებსა და ტერიტორიულ ორგანოებს შორის. 
 

თვითმმართველი  ერთეულის  საქმიანობის  უზრუნველმყოფი  სამსახურები  
(აპარატი)  

დარგის მართვისა და ფუნქციონალური სამსახურებიდან ცალკე შეიძლება გამოიყოს 
ისეთი სამსახურები, რომლებიც იქმნება არა კონკრეტული დარგის მართვის ან 
მმართველობითი ფუნქციის შესასრულებლად, არამედ თვითმმართველობის ორგანოების 
საქმიანობის ორგანიზაციულ, სამართლებრივ, საკადრო, საინფორმაციო თუ მატერიალურ-
ტექნიკური უზრუნველყოფის მიზნით. ამ მხრივ საქმიანობის უზრუნველმყოფი სამსახურები 
გარკვეულწილად გვანან ფუნქციონალურ სამსახურებს, ანუ ხდება გარკვეული ფუნქციის 
გამოტანა სხვა ერთეულებიდან. მაგალითად, იქმნება ერთიანი საკადრო სამსახური, 
რომელიც უზრუნველყოფს თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებულ ადამიანური 
რესურსების მართვას და არ ხდება მისი დანაწილება სტრუქტურული ერთეულებისა თუ 
ტერიტორიული ორგანოების მიხედვით. მაგრამ, ფუნქციონალური სამსახურებისგან 
განსხვავებით ეს სამსახურები ახდენენ არა მმართველობითი ფუნქციის განხორციელებას, 
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არამედ მათი საქმიანობა მიმართულია სხვა სამსახურებისა და ორგანოების საქმიანობის 
უზრუნველსაყოფად. როგორც წესი, ეს სამსახურები ერთიანდებიან ერთ ერთეულში - 
აპარატში, თუმცა, შესაძლებელია, ადგილობრივი სპეციფიკიდან გამომდინარე ისინი 
წარმოდგენილი იქნენ ცალკე სამსახურების სახით. 

  თვითმმართველი ერთეულის საქმიანობის უზრუნველმყოფი სამსახურების 
საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: 

ორგანიზაციული  უზრუნველყოფა .  ეს მიმართულება მოიცავს როგორც 
ოფიციალურ ღონისძიებების დაგეგმვასა და ორგანიზებას, მაგალითად თათბირების 
მომზადება, მოწვეულ პირთა გაფრთხილება, ოქმის წარმოება, კონტროლი მიღებულ 
გადაწყვეტილებათა შესრულებაზე, ასევე საქმისწარმოებას: 

• შემოსული და ადგილზე შექმნილი დოკუმენტების აღრიცხვას;  
• შემოსული კორესპონდენციის რეგისტრაციასა და ინდექსაციას;  
• დოკუმენტების გადაცემას შემსრულებლისათვის;  
• დავალებების სათანადოდ გაფორმებას; 
• დოკუმენტების შესრულების კონტროლს და შესრულების მიმდინარეობის 

შესახებ ინფორმაციის მომზადებას; 
• გასული დოკუმენტების გაგზავნას;  
• საქმეთა მომზადებას არქივისათვის ჩასაბარებლად; 
• საქმეთა ნომენკლატურის შედგენას;  
• ადმინისტრაციული წარმოების წესებისა და პროცედურების დაცვას; 
• საქმისწარმოებაში ბეჭდების, შტამპების, ბლანკების სათანადო გამოყენებას; 
• თვითმმართველობის მოხელეთათვის საქმისწარმოების წესის გაცნობას და 

კონტროლს მათ დაცვაზე. 
საინფორმაციო  უზრუნველყოფა .  ეს მიმართულება მოიცავს ინფორმაციის 

გაცემისა და მიღების ორგანიზებას და მასთან დაკავშირებულ ისეთ საქმიანობას, 
როგორიცაა: 

•  თვითმმართველი ერთეულის ვებ-გვერდის წარმოება და ადმინისტრირება; 
• საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებით მიღებული საკრებულოს, 

საკრებულოს თავმჯდომარისა და გამგებლის (მერის) სამართლებრივი 
აქტების გამოქვეყნება; 

• ინიცირებული საკრებულოს დადგენილებების პროექტების, საკრებულოს 
დღის წესრიგის პროექტის გამოქვეყნება; 

• საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობების გამოქვეყნება; 
• გამგეობის (მერიის) საქმიანობის ანგარიშების გამოქვეყნება; 
• მოქალაქეთა მისაღების მეშვეობით ,,ერთი ფანჯრის" პრინციპის დაცვით 

მოქალაქეთა საინფორმაციო მომსახურება; 
• საკრებულოს თავმჯდომარისა და გამგებლის (მერის) პრეს-კონფერენციების 

ჩატარება, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის 
შესახებ ყოველთვიური პრეს-დაიჯესტის მომზადება და გამოქვეყნება; 
თვითმმართველობის ორგანოებისა და თანამდებობის პირების ურთიერთობა 
მასობრივი საინფორმაციო საშუალებებთან; 

• საკრებულოსა და გამგეობაში (მერიაში) ჟურნალისტების აკრედიტაცია; 
• ელექტრონული საქმისწარმოების დანერგვა; 
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• თვითმმართველი ერთეულის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის 
ფუნქციონირება; 

• მუნიციპალური სამსახურებისა და ტერიტორიული მართვის 
ორგანოებისათვის საჭირო ინფორმაციის მოძიება და სელექცია. 

სამართლებრივი  უზრუნველყოფა .  ეს მიმართულება მოიცავს შესაბამისი 
სამსახურის (განყოფილების, საშტატო ერთეულის) საქმიანობას, რომელიც მიმართულია 
თვითმმართველობის ორგანოების და თანამდებობის პირების გადაწყვეტილებების 
კანონთან შესაბამისობის უზრუნველყოფასთან და თვითმმართველი ერთეულის 
სამართლებრივ დაცვასთან: 

• საკრებულოს თავმჯდომარის, გამგებლის (მერის), მუნიციპალური 
სამსახურებისა და ტერიტორიული ორგანოების იურიდიულ საკითხებში 
კონსულტირება, სამართლებრივი დასკვნების მომზადება; 

• გამგეობაში (მერიაში) შემუშავებული სამართლებრივი აქტების პროექტების, 
ადმინისტრაციული გარიგებების, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
ოქმების და სხვა დოკუმენტების სამართლებრივი გამართულობა, მათი 
შესაბამისობა მოქმედ კანონმდებლობასთან და თვითმმართველი ერთეულის 
ნორმატიულ აქტებთან; 

• საკრებულოს დადგენილებების სისტემატიზაცია და კოდიფიცირება; 
• თვითმმართველი ერთეულის ინტერესების დაცვა სასამართლოში; 
• თვითმმართველი ერთეულის ინტერესების დაცვა სამართლებრივ 

ურთიერთობებში სახელმწიფო ორგანოებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ 
პირებთან. 

ადამიანური  რესურსების  მართვის  უზრუნველყოფა .  ამ მიმართულებაში 
შეიძლება გამოიყოს ორი ძირითადი ვექტორი: ორგანიზაციული სტრუქტურის 
ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ადამიანური რესურსების მართვის ორგანიზება. 

პირველი ვექტორი მიმართულია ოპტიმალური ადგილობრივი საკადრო პოლიტიკის 
ფორმირებაზე და მოიცავს:  

• საკადრო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებათა შემუშავებასა და 
განხორციელების კოორდინაციას; 

• გამგეობის (მერიის) სტრუქტურულ ერთეულთა და ტერიტორიულ ორგანოთა 
ფუნქციურ და მართვის პროცედურების ანალიზს, შესაბამისი 
რეკომენდაციების შემუშავებას;  

• გამგეობის (მერიის) სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული 
ორგანოების კონტროლს საკადრო პოლიტიკის განხორციელებისა და 
ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში; 

• გამგეობის (მერიის) სტრუქტურის, მასში ცვლილებებისა და დამატებების 
შესახებ წინადადებების შემუშავებას; გამგეობის (მერიის) სტრუქტურული 
ერთეულების და ტერიტორიულ ორგანოთა დებულებების პროექტების 
მომზადებას ამ ერთეულების (ორგანოების) ხელმძღვანელთა წინადადებების 
საფუძველზე; 

• გამგეობის (მერიის) სტრუქტურულ ერთეულთა და ტერიტორიულ ორგანოთა 
საკადრო პოტენციალის ანალიზს, კადრების საჭიროებათა შესწავლას და 
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საკადრო რესურსების გამოყენების პროცესის ოპტიმიზაციის მიზნით 
შესაბამისი წინადადებების მომზადებას; 

• წინადადებების მომზადებას გამგეობის (მერიის) სტრუქტურული 
ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების მართვის სისტემის 
ოპტიმიზაციის და საშტატო ნუსხების თაობაზე; 

• მუნიციპალურ მოსამსახურეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციების და სამუშაო 
აღწერილობების მომზადებას, მოსამსახურეთა სამსახურებრივი 
მოვალეობებისა და სამუშაოს შესრულების შეფასების კრიტერიუმების და 
ანგარიშგების ფორმების დადგენას; კონტროლს მათ შესრულებაზე; 

• მუნიციპალურ მოსამსახურეთათვის საკვალიფიკაციო კრიტერიუმების 
დადგენის შესახებ სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებას; 

• საჯარო მოსამსახურეთა მიერ სამსახურის გავლის პირობების, წახალისების 
და დისციპლინარული ზომების გამოყენების წესების განსაზღვრის შესახებ 
წინადადებების მომზადებას;  

• ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა 
სტაბილურობის, სამსახურეობრივი გადაადგილების და დენადობის თაობაზე 
სტატისტიკური მონაცემების შედგენას, პერიოდულ ანალიზს და შეფასებას; 
მუნიციპალურ მოსამსახურეთა პროფესიული დონის ანალიზს: 

• მუნიციპალურ მოსამსახურეთა რეზერვის ერთიანი ბანკის შექმნას და 
რეზერვის მიზნობრივ გამოყენებას. 

მეორე ვექტორი მიმართულია თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებულ 
საჯარო მოსამსახურეთა მართვის ორგანიზებისაკენ და უზრუნველყოფს: 

• ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა მიერ ,,საჯარო 
სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულების 
კონტროლს;  

• მოსამსახურეთა პირადი საქმეების წარმოებას; შრომის წიგნაკების, ჩანართი 
ფურცლების აღრიცხვა-წარმოებას; სოციალური საკითხების გადაწყვეტას და 
საპენსიო საბუთების გაფორმებას წელთა ნამსახურობის მიხედვით; 

• მოსამსახურეთა მიერ ,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით 
დადგენილი დოკუმენტაციის წარმოდგენის სისრულის და შესაბამისობის 
შემოწმებას; 

• მოსამსახურეთა სამუშაოზე მიღების, სამსახურეობრივი გადაადგილების, 
გადაყვანის, გათავისუფლების, უფლებამოსილებათა შეჩერების, შვებულებაში 
გასვლის და მივლინების დოკუმენტურ გაფორმებას;  

• შტატგარეშე და დამხმარე მოსამსახურეებთან შრომითი ხელშეკრულებების 
გაფორმებას; აღრიცხვასა და კონტროლს ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული პირობების დაცვაზე; 

• მოსამსახურეთა შვებულებაში გასვლის გრაფიკის შედგენას; 
• მოსამსახურეთა დისციპლინარული გადაცდომის შესახებ საკითხების 

განხილვას და დისციპლინარული ზომის გამოყენების თაობაზე შესაბამისი 
წინადადებების მომზადებას; 

• მოსამსახურეთათვის საკლასო ჩინების მინიჭებისა და კანონით დადგენილი 
დანამატების განსაზღვრის საკითხების მომზადებას; 
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• მოსამსახურეთა მიერ ,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით 
დადგენილი შეზღუდვების დაცვის კონტროლს; საჯარო მოსამსახურეთა მიერ 
შეთავსებით სხვა სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებით შესაძლო 
ინტერესთა კონფლიქტის საკითხების შესწავლას; 

• კონტროლს მოსამსახურეთა მიერ კანონით დადგენილი დეკლარაციების 
წარდგენაზე; 

• მოსამსახურეთა სამსახურეობრივი მოწმობების გაფორმებას და აღრიცხვას; 
• გამგეობის (მერიის) სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული 

ორგანოების რეორგანიზაციის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტის 
პროექტების მომზადებას, რეორგანიზების ჩატარების ორგანიზებას; 

• ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა წარდგენას 
სახელმწიფო ჯილდოებზე; მუნიციპალიტეტის (თვითმმართველი ქალაქის) 
მიერ დაწესებული საპატიო წოდებების და ჯილდოების მინიჭების საკითხების 
მომზადებას; მუნიციპალურ მოსამსახურეთა წახალისების შესახებ 
წინადადებების მომზადებას; 

• საკონკურსო-საატესტაციო კომისიისათვის კონკურსისა და ატესტაციის 
ჩატარებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას, საკონკურსო-
საატესტაციო კომისიის სხდომის ოქმების წარმოებას და მიღებულ 
გადაწყვეტილებათა გაფორმებას; 

• კვალიფიკაციის ასამაღლებელ მოსამსახურეთა სიის შედგენას; გადამზადების 
პროგრამათა განსაზღვრას; კონტროლს მუნიციპალურ მოსამსახურეთა მიერ 
სწავლების (კვალიფიკაციის) ამაღლების კურსების გავლაზე, სწავლების 
ეფექტიანობის შემოწმებას; 

• წინადადებების შემუშავებას ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტში მუნიციპალურ 
მოსამსახურეთა სწავლების და კვალიფიკაციის ამაღლების ხარჯებთან 
დაკავშირებით; 

• ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა ატესტაციების 
და ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსის ჩატარების ორგანიზებას;  

• მოსამსახურეთა მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების 
ორგანიზებას; სტაჟირებასთან და პრაქტიკის გავლასთან დაკავშირებული 
საკითხების გადაწყვეტას; სასწავლო დაწესებულებების შერჩევასა და 
შესაბამისი ხელშეკრულებების გაფორმებას; 

• მოსამსახურეთათვის კონსულტაციების გაწევას მათი სამართლებრივი 
მდგომარეობის, შეზღუდვების და სამსახურის გავლასთან დაკავშირებულ სხვა 
საკითხებზე. 

მატერიალურ -ტექნიკური  უზრუნველყოფა .  ეს მიმართულება მოიცავს როგორც 
სამეურნეო-ტექნიკურ, ასევე საფინანსო-ბუღალტრულ მომსახურების საკითხებს. 

სამეურნეო-ტექნიკური მომსახურების მიმართულებით შესაბამისი სამსახური 
(განყოფილება, საშტატო ერთეული) უზრუნველყოფს: 

• საკრებულოს, მუნიციპალური სამსახურებისა და ტერიტორიული ორგანოების 
სარგებლობაში არსებული ადმინისტრაციული შენობა-ნაგებობების და მათზე 
დამაგრებული მიწის ნაკვეთების მოვლა-პატრონობას, აღჭურვას, რემონტს, 
კეთილმოწყობას, დაგვა-დალაგებას, კომუნალურ მომსახურებასა და დაცვას; 
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• საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის ტექნიკურად გამართულ 
ფუნქციონირებას; 

• საოფისე ავეჯის, კომპიუტერების და სხვა ტექნიკის მოვლა-პატრონობას, 
რემონტს და ტექნიკურ მომსახურებას; 

• საკრებულოს, მუნიციპალური სამსახურებისა და ტერიტორიული ორგანოების 
საოფისე მასალებით მომარაგებას;  

• საკრებულოს, მუნიციპალური სამსახურებისა და ტერიტორიული ორგანოების 
ინვენტარის, ტექნიკისა და სხვა აღჭურვილობით სარგებლობის წესების 
დაცვას; 

• საკრებულოს, მუნიციპალური სამსახურებისა და ტერიტორიული ორგანოების 
სარგებლობაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების მოვლა-
პატრონობას, რემონტსა და ტექნიკურ მომსახურებას; 

ხოლო საფინანსო-საბუღალტრო მომსახურების მიმართულებით შესაბამისი 
სამსახური (განყოფილება, საშტატო ერთეული) უზრუნველყოფს: 

• თვითმმართველი ერთეულის საბუღალტრო აღრიცხვას; 
• ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების შესაბამისად ხარჯის გაწევას, 

საფინანსო ოპერაციების წარმოებას; 
• თვითმმართველი ერთეულის საბანკო ანგარიშების მართვას, ურთიერთობებს 

ხაზინასთან და საბანკო დაწესებულებებთან; 
• თვითმმართველი ერთეულის მიერ აღებული და გაცემული სესხების მართვას; 
• საკრებულოს, მუნიციპალური სამსახურებისა და ტერიტორიული ორგანოების 

სარგებლობაში არსებული ქონების აღწერა-ინვენტარიზაციას; 
• თვითმმართველი ერთეულის საჯარო მოსამსახურეთა ხელფასების, 

სამივლინებო ხარჯების და სხვა გადასახდელების გაცემას. 
 
თვითმმართველი  ერთეულის  ტერიტორიული  ორგანოები  და  მათი  
ფუნქციები  
თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიულ ორგანოები იქმნება თვითმმართველი 

ერთეულის  ადმინისტრაციულ ერთეულებში. თვითმმართველი ერთეულის დაყოფა და 
ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნა ხდება საკრებულოს დადგენილებით. 
ტერიტორიული ორგანოს შექმნის მიზანია მართვის ოპტიმიზაცია, თვითმმართველობის 
ორგანოს მიახლოება მოსახლეობასთან, თვითმმართველობის ორგანოებსა და 
მოსახლეობას შორის მუდმივი კავშირის უზრუნველყოფა. ამ მიზნიდან გამომდინარე 
თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოს ფუნქციაა განამტკიცოს 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების კავშირი მოსახლეობასთან, 
ორგანიზაციულად უზრუნველყოს და გააკონტროლოს საკრებულოს, საკრებულოს 
თანამდებობის პირების და გამგებლის (მერის) გადაწყვეტილებათა შესრულება; 
ორგანიზება გაუწიოს და გააკონტროლოს მოსახლეობისათვის კომუნალური და სხვა 
საზოგადოებრივი მომსახურების მიწოდება. 

თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოს უფლებამოსილება და 
სტრუქტურა უნდა განისაზღვროს შესაბამისი დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს 
საკრებულო. ამ დებულებებში უნდა აისახოს კონკრეტული ადმინისტრაციული ერთეულის 
სპეციფიკა. ამდენად, ყოველ ტერიტორიულ ორგანოს უნდა გააჩნდეს საკუთარი დებულება, 
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რომელშიც საერთო მიზნიდან გამომდინარე აისახება კონკრეტული ადმინისტრაციული 
ერთეულის თავისებურებები. ეს გამოისახება, როგორც ურთიერთ განსხვავებულ 
სტრუქტურაში (ერთ ადმინისტრაციულ ერთეულში ტერიტორიული ორგანო შეიძლება 
წარმოდგენილი იქნეს მხოლოდ ერთი პირით – გამგეობის (მერიის) რწმუნებულის სახით, 
ხოლო სხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში მოსახლეობის რაოდენობის, ტერიტორიული 
სიდიდის ან სპეციფიური პრობლემების გათვალისწინებით შეიძლება შეიქმნას რამდენიმე 
შტატიანი ორგანო გამგეობის (მერიის) რწმუნებულის ხელმძღვანელობით), ისე 
დაკისრებულ უფლებამოსილებებშიც. კანონით მოცემულია გამგეობის (მერიის) 
რწმუნებულის, შესაბამისად გამგეობის (მერიის) ტერიტორიული ორგანოს 
უფლებამოსილების მხოლოდ ზოგადი წრე, რომელიც ადმინისტრაციული ერთეულის 
სპეციფიკის გათვალისწინებით უნდა იქნეს დაკონკრეტებული შესაბამის დებულებაში. 

ტერიტორიული ორგანოს ფუნქციაა თვითმმართველ ერთეულის ადმინისტრაციულ 
ერთეულებში ტერიტორიული მართვის განხორციელება. ამ მიმართულებით „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის შესახებ“ ორგანულ კანონის თავდაპირველ რედაქციაში შეტანილი 
იქნა ცვლილებები, რომლის საფუძველზეც გაიზარდა ტერიტორიული ორგანოს ფუნქციები 
და მის უფლებამოსილებაში კანონის თანახმად შევიდა ისეთი საკითხები, როგორიცაა 
მონაწილეობა თვითმმართველი ერთეულის განვითარების სტრატეგიისა და ადგილობრივი 
ბიუჯეტის პროექტის მომზადებაში, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარება,  
ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული მუნიციპალური ქონების მართვა, კეთილმოწყობა 
და ინფრასტრუქტურის განვითარება, კულტურული და ისტორიული ძეგლების დაცვაზე 
ზედამხედველობა, მონაწილეობა მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის და 
სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის საკითხებში. 

კანონში შეტანილი ამ ცვლილებების გათვალისწინებით შეიძლება გამოიყოს 
ტერიტორიული ორგანოს საქმიანობის შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: 

ადგილობრივი  თვითმმართველობის  ორგანოებთან  მოსახლეობის  
კავშირის  უზრუნველყოფა .  ეს მიმართულება მოიცავს: 

• მოსახლეობისათვის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და 
თანამდებობის პირების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა გაცნობის 
უზრუნველყოფას; 

• მოსახლეობასთან თვითმმართველობის თანამდებობის პირებისა და 
საკრებულოს წევრების შეხვედრების ორგანიზებას;   

• მოსახლეობის წინადადებების, შენიშვნებისა და განცხადებების აღრიცხვასა 
და თვითმმართველობის შესაბამისი ორგანოებისა და თანამდებობის 
პირებისათვის მისი მიწოდების უზრუნველყოფას;  

• მოსახლეობისათვის კონსულტაციების გაწევას; 
• მოსახლეობის გამოკითხვას. 

ადმინისტრაციული  ერთეულის  სოციალურ -ეკონომიკური  განვითარების  
უზრუნველყოფა .  ეს მიმართულება მოიცავს: 

• ადმინისტრაციული ერთეულის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
პრიორიტეტების შესახებ წინადადებების მომზადებას;  

• მონაწილეობის მიღებას ადმინისტრაციული ერთეულის სოციალურ-
ეკონომიკური განვითარების პროგრამებისა და გეგმების პროექტების 
შემუშავებაში და კონტროლს ამ პროგრამების განხორციელებაზე. 
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• წინადადებების მომზადებას ადმინისტრაციულ ერთეულში ინვესტირების 
მიმართულებების და მიზნობრივი პროგრამების შესახებ, მათი 
განხორციელების კოორდინაციას; 

• ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული 
პროგრამებისა და ღონისძიებების განხორციელების მიმდინარეობის 
კონტროლს.  

საბიუჯეტო -საფინანსო  უზრუნველყოფა .  ეს მიმართულება მოიცავს: 
• მონაწილეობას თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტის შედგენაში; 
• წინადადებების მომზადებას ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი ღონისძიებების შესახებ;  
• ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობისათვის ბიუჯეტის პროექტის 

გაცნობასა და საჯარო განხილვების ორგანიზებას; ბიუჯეტის პროექტთან 
დაკავშირებით მოსახლეობის შენიშვნებისა და წინადადებების 
სისტემატიზაციას; 

• საფინანსო ბალანსების, მოთხოვნისა და მიწოდების თანაფარდობებისა და 
ადმინისტრაციული ერთეულის სხვა დოკუმენტების მომზადებაში 
მონაწილეობას. 

 
თვითმმართველი  ერთეულის  ქონების  მართვის  უზრუნველყოფა .  ეს 

მიმართულება მოიცავს: 
• ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული თვითმმართველი ერთეულის 

ქონების მართვას, მათ აღრიცხვასა და კონტროლს ქონების დაცვასა და 
მიზნობრივ გამოყენებაზე; 

• წინადადებების შემუშავებას ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული 
თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონებით 
სარგებლობისა და მისი განკარგვის საკითხებზე. 

მიწისა  და  ბუნებრივი  რესურსებით  სარგებლობის  უზრუნველყოფა .  ამ 
მიმართულებით ტერიტორიული ორგანო უნდა უზრუნველყოფდეს: 

• ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე თვითმმართველი ერთეულის 
საკუთრებაში არსებული მიწის მართვას და კონტროლს მიწის გამოყენებასა 
და დაცვაზე; 

• თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ბუნებრივი რესურსების 
მართვის კოორდინაციას;  

• კონტროლს ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის დადგენილი წესების 
დაცვაზე 

სივრცით -ტერიტორიული  მოწყობის ,  დაგეგმარებისა  და  განაშენიანების  
უზრუნველყოფა .  ამ მიმართულებით ტერიტორიული ორგანოს ფუნქციაში უნდა 
შედიოდეს: 

• მონაწილეობის მიღება ადმინისტრაციული ერთეულის სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმვაში; ადმინისტრაციული ერთეულის სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმვის ნორმებისა და წესების, მიწათსარგებლობის 
გენერალური გეგმის, განაშენიანების რეგულირების გეგმის, დასახლებათა 
ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების, 
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ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის 
განვითარების პროგრამათა პროექტების მომზადებაში და მათი 
განხორციელებისა და დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებებში; 

• ზედამხედველობა ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიის ფარგლებში 
მიმდინარე მშენებლობაზე;  

• ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიის კეთილმოწყობის და გამწვანების 
სამუშაოთა ორგანიზება;  

• წინადადებების შემუშავება ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიის 
ზონებად დაყოფის, მათი საზღვრების დადგენისა და შეცვლის, დასახლებების 
ქუჩების, მოედნების სახელდებისა და ნუმერაციის შესახებ; 

ინფრასტრუქტურის  განვითარების ,  კეთილმოწყობისა  და  კომუნალური  
მეურნეობის  უზრუნველყოფა .  ეს მიმართულება მოიცავს: 

• მონაწილეობის მიღებას სატრანსპორტო სისტემის და ადგილობრივი გზების 
შენახვისა და განვითარების პროგრამებისა და გეგმების შემუშავებასა და მათ 
განხორციელებაში;  

• კონტროლს გზების მშენებლობასა და რემონტზე;  
• გზების, ტროტუარების, მოედნების, სანაპიროების მოვლა-პატრონობას;  
• სარიტუალო მომსახურების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის 

ორგანიზებას; 
• დასახლებებში კანალიზაციის, ნაგვის შეგროვებისა და უტილიზაციის 

სამუშაოთა წარმოების კოორდინაციას; 
• ქუჩების, ტროტუარებისა და მოედნების დასუფთავების ორგანიზებას 

განათლების ,  კულტურის ,  სპორტის ,  სოციალური  უზრუნველყოფისა  და  
დასაქმების  სფეროს  მართვის  უზრუნველყოფა .  ამ მიმართულებებით ტერიტორიული 
ორგანოს ფუნქციაში უნდა შედიოდეს: 

• მოსწავლეთა სასწავლო დაწესებულებებში მგზავრობის ორგანიზება;  
• კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებათა ჩატარების ორგანიზება;  
• კონტროლი ბუნების, კულტურის და ისტორიულ ძეგლთა დაცვაზე;  
• იმ პირთა აღრიცხვის ორგანიზება, რომელთა დახმარებაც ხდება 

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან; 
• დასაქმების მუნიციპალურ პროგრამის შედგენაში მონაწილეობა; უმუშევართა 

აღრიცხვა. 
აღრიცხვისა  და  ინფორმაციის  შეგროვების  უზრუნველყოფა .  ამ 

მიმართულებით ტერიტორიული ორგანო უნდა უზრუნველყოფდეს შესაბამის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში: 

• სტატისტიკურ მონაცემთა შეგროვებას;  
• საზოგადოებრივი საინფორმაციო ცენტრების ორგანიზებას. 

უსაფრთხოების  დაცვისა  და  მოსახლეობის  სამხედრო  სავალდებულო  
სამსახურში  გაწვევის  მიმართულებით  ტერიტორიული ორგანო: 

•  მონაწილეობს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის და სამხედრო 
სავალდებულო სამსახურში გაწვევის, სამხედრო სასწავლო შეკრებების 
ჩატარების, დაწყებითი სამხედრო სწავლების, სამხედრო-პატრიოტული 
აღზრდის და სამოქალაქო თავდაცვის ორგანიზების საკითხებში; 
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• კონტროლს უწევდეს ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა გატარებასა და 
სახანძრო უსაფრთხოების დაცვას;   

• კოორდინირებას უწევდეს კატასტროფების, სტიქიური უბედურებებისა და 
ეპიდემიების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებათა გატარებას. 

 
გამგეობის  (მერიის)  მუშაობის  ორგანიზება  

გამგეობის (მერიის) რაციონალური ორგანიზაციული სტრუქტურის შექმნა არის 
აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა მართვის ეფექტიანობისათვის. სწორ 
ორგანიზაციულ სტრუქტურასთან ერთად არანაკლები მნიშვნელობა აქვს საქმიანობის სწორ 
ორგანიზებას, რაც გამოიხატება საქმიანობის ზუსტ რეგლამენტირებასა და დაგეგმვაში.  

დებულებები (რეგლამენტები) არის უმნიშვნელოვანესი ნორმატიული აქტები, 
რომლებიც განსაზღვრავენ ორგანიზაციული ერთეულის მიზნებს, ამოცანებს, ფუნქციებს, მის 
შიდა სტრუქტურას და ანგარიშვალდებულებებს. დებულებებთან ერთად მუშაობის სწორი 
ორგანიზებისათვის ასევე აუცილებელ დოკუმენტებს წარმოადგენენ სამუშაოთა გეგმები და 
თანამდებობრივი ინსტრუქციები. პრაქტიკა ადასტურებს, რომ მუშაობის ორგანიზების 
ძირითადი ხარვეზებია ფუნქციების დუბლირება, თანამშრომელთა არათანაბარი 
დატვირთვა, სამსახურებს შორის სუსტი ჰორიზონტალური კავშირები. ამ ხარვეზების 
აღმოფხვრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია სამუშაო გეგმები, რომლებიც 
იძლევა ყველა სამსახურის ურთიერთშეთანხმებული საქმიანობის საშუალებას. როგორც 
წესი, უნდა დგებოდეს წლიური და კვარტალური სამუშაო გეგმები, ასევე ყოველკვირეული 
ოპერატიული გეგმები. სამუშაო გეგმები წარმოდგენილი, შეთანხმებული და დამტკიცებული 
უნდა იქნეს გამგებელთან (მერთან) ორგანიზებულ თათბირზე, რომელშიც მონაწილეობას 
იღებენ გამგეობის (მერიის) თანამდებობის პირები (გამგებელი (მერი), მისი მოადგილეები, 
სამსახურის უფროსები და ტერიტორიულ ორგანოთა ხელმძღვანელები). სამუშაო გეგმების 
თავმოყრა და მათ შესრულებაზე კონტროლი ევალება აპარატს ან აპარატის ტიპის 
სამსახურს (მაგ. ადმინისტრაციულ სამსახურს). სამუშაო გეგმების არსებობა არა მხოლოდ 
ურთიერთშეთანხმებულს და კოორდინირებულს ხდის სამსახურების საქმიანობას, არამედ 
გამორიცხავს ფუნქციათა დუბლირებას და ამავდროულად საშუალებას იძლევა მომზადდეს 
სამსახურის თანამშრომელთა სამუშაო გეგმები და მოხდეს მათ შორის სამუშაო დატვირთვის 
თანაბარი განაწილება. 

 
ხარისხის  მართვის  სისტემა  ISO 9001:2008  

სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ (International Organization for 
Standardization) 2009 წლის დასაწყისში გამოქვეყნდა დოკუმენტი  IWA 4:2009 ,,ხარისხის 
მართვის სისტემა. სახელმძღვანელო ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოებისათვის ISO 9001:2008 გამოყენებისათვის“ (Quality management systems - 
Guidelines for the application of ISO 9001:2008 in local government). IWA- წარმოადგენს 
საერთაშორისო ტექნიკურ შეთანხმებას (International Workshop Agreement), რომელიც 
მომზადებული იქნა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისათვის ხარისხის 
მართვის სისტემის დასანერგად. მისი მიზანია: 

• ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის ეფექტურობის 
გაზრდა 

• თვითმმართველობის მოხელეთა საქმიანობის ხარისხის ამაღლება 
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• თვითმმართველობის მიერ მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი 
მომსახურების ხარისხის გაზრდა 

• თვითმმართველ ერთეულში ეკონომიკური აქტივობის სტიმულირება 
• თვითმმართველობის განვითარებისა და ადმინისტრაციული რეფორმის 

ჩატარების მხარდაჭერა 
• თვითმმართველობის მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება და კარიერული 

ზრდა 
ISO 9001:2008 ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვა თვითმმართველობის 

ორგანოებს საშუალებას აძლევს: 
• მოახდინონ ორგანიზაციული სტრუქტურის ოპტიმიზაცია და გააუმჯობესონ 

ურთიერთკავშირი სტრუქტურულ ერთეულებს შორის; 
• ოპტიმალურად შეამცირონ სამუშაოს შესრულების ვადები; 
• გაზარდონ საქმიანობის გამჭვირვალობის ხარისხი; 
• გაზარდონ თვითმმართველობის მოხელეთა საშემსრულებლო დისციპლინა 

და მათ მიერ შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი  
ხარისხის მართვის სისტემა არის ერთ–ერთი ის საშუალება, რომლის დახმარებითაც 

ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოები ახდენენ თავის საქმიანობის ეფექტურ 
დაგეგმვას და განხორციელებას.  ხარისხის მართვის სისტემა აერთიანებს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანიზაციულ სტრუქტურას, აგრეთვე დაგეგმვას, პროცედურებს, 
რესურსებს და დოკუმენტაციას, რომელიც აუცილებელია მიზნის მისაღწევად და 
საზოგადოებრივი მომსახურების ხარისხის ასამაღლებლად. სწორედ ამიტომ, ISO 
9001:2008 დოკუმენტის შესავალში მითითებულია, რომ ხარისხის მართვის სისტემის 
დანერგვა უნდა წარმოადგენდეს ორგანიზაციის სტრატეგიულ გადაწყვეტილებას. 

მართვის ხარისხის სისტემა ეფუძნება ISO 9001:2008 პრინციპებს, რომელიც 
საშუალებას იძლევა მართვის პროცესი განხილული იქნას დინამიკაში, მოახდინოს 
თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის თანმიმდევრულობის დაცვა და მუშაობის 
ოპტიმიზაცია. 

ISO 9001:2008 გამომდინარე ხარისხის მართვის სისტემის დასანერგად უპირველეს 
ყოვლისა საჭიროა ჩატარდეს მოსამზადებელი სამუშაოები: გაანალიზდეს 
თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის განმსაზღვრელი ნორმატიული ბაზა, რის 
შემდეგ უნდა მოხდეს მართვისა და ფუნქციების განხორციელების პროცესის დეტალური 
გაწერა. ამ მეთოდის მიზანია მოხდეს მართველობითი პროცესების ზუსტი განსაზღვრა და 
მათ შორის ურთიერთკავშირის დადგენა, რამაც უნდა უზრუნველყოს მართვის პროცესის 
ერთიანი კოორდინირება. 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 
მე–16 მუხლით დადგენილია თვითმმართველი ერთეულის საკუთარი უფლებამოსილებების 
საკმაოდ ვრცელი წრე. ხარისხის მართვის სისტემის დასანერგად აუცილებელია თითოეული 
ამ უფლებამოსილების (ფუნციის) განხორციელების პროცესის ზუსტი და დეტალური გაწერა 
(დაწყება და დამთავრება), მათ შორის ურთიერთკავშირის დადგენა, მის განხორციელებაზე 
პასუხისმგებელი ორგანიზაციული ერთეულების და საჭირო რესურსების (მატერიალური, 
ადამიანური, საინფორმაციო) განსაზღვრა, ასევე პროცესის კონტროლის და მიღებულ 
შედეგებზე ანგარიშგების პერიოდულობის დადგენა. 
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ISO 9001:2008 მოცემული მეთოდის უპირატესობა მდგომარეობს მართვის უწყვეტ 
ხასიათში, რაც უზრუნველყოფს ყველა პროცესის ურთიერთკავშირს. ეს მეთოდოლოგია 
ეფუძნება «Plan – Do – Check - Act» (PDCA) სისტემის გამოყენებას: 

• დაგეგმვას  (plan): მიზნისა და მიზნის მისაღწევი პროცესების განსაზღვრას; 
• ქმედებას  (do): პროცესის (ღონისძიებების) განხორციელებას; 
• კონტროლს   (Check): მიმდინარე პროცესსა და მიღებულ შედეგებზე 

მონიტორინგს, მიღწეული შედეგების შესაბამისობას დასახულ მიზანთან. 
ანგარიშგებას; 

• აქტიობა  (Act): შესრულების პროცესის მუდმივი სრულყოფას. 
თვითმმართველობის ორგანოებში ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვა ISO 

9001:2008 მიხედვით მსოფლიოში აღიარებულია საზოგადოებრივი მომსახურების 
გაუმჯობესების უმნიშვნელოვანეს მექანიზმად. ამ სისტემის დანერგვა შეიძლება გახდეს 
ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმირების ახალი ეტაპის დასაწყისი, რაც 
მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ქვეყნის ინტეგრაციას ევროპის მოწინავე ქვეყნებში 
დანერგის სტანდარტებთან. 

ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა აუცილებელი, 
ამავდროულად ხანგძლივი პროცესია, რომლის წარმატებით განხორციელება 
დაკავშირებულია მთელ რიგ მოსამზადებელ სამუშაოთა ჩატარებაზე. მათ შორის ერთ–ერთი 
უპირველესია თვითმმართველობის არსებული ორგანიზაციული სტრუქტურის ანალიზი და 
იმ ფაქტორების მეშვეობით, რომლებიც ზეგავლენას ახდენენ გადაწყვეტილების მიღების 
ოპერატიულობაზე, კომპეტენტურობასა და მართვის პროცესის გამჭვირვალობაზე, 
სტრუქტურის ეფექტურობის შეფასება. ამ მიმართულებით შეიძლება გამოყენებული იქნეს 
მმართველობის სისტემის ეფექტიანობის შეფასების კრიტერიუმები, რომლებიც საშუალებას 
იძლევა გამოვლინდეს ორგანიზაციული სტრუქტურის ძირითადი ხარვეზები. 

 
მუნიციპალური  მართვის  სისტემის  ეფექტიანობის  შეფასების  კრიტერიუმები  

 
მუნიციპალური მართვის სისტემის ეფექტიანობის მაჩვენებლები: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

თანამდებობის პირებისა და 
ორგანოების ნორმატიული აქტებით 
დადგენილი ფუნქციებისა და 
სტატუსის შესაბამისობა მათ მიერ 
განხორციელებულ საქმიანობასთან  

მმართველობითი გადაწყვეტილების 
მიღებისას მოსახლეობის 
მოთხოვნილებებისა და ინტერესების 
გათვალისწინების ხარისხი 

მუშაობის ორგანიზაციის 
დონე: საქმიანობის 
რეგლამენტაცია, სამუშაო 
პირობები, ტექნიკური 
აღჭურვილობა 

გადაწყვეტილების 
მიღებისას კანონის 
უზენაესობა 

 

ეფექტიანობის  
მჩვენებლები  
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მუნიციპალური მართვის სისტემის ეფექტიანობის შესაფასებლად შეიძლება 
გამოყენებული იქნეს შემდეგი კრიტერიუმები: 

1) ქმედითობა  - განსაზღვრავს მმართველობის სისტემის მიერ დასახული მიზნების 
მიღწევის დონე. მის გასაზომად ხდება თავდაპირველად დასახული მიზნების შეფარდება 
მიღებულ ფაქტიურ შედეგთან. ეს კრიტერიუმი შეიძლება გამოყენებული იქნეს როგორც 
მთლიანად მართვის სისტემის, ასევე ცალკეული სამსახურის ან თანამშრომლის 
საქმიანობის ეფექტიანობის შესაფასებლად. 

2) ეკონომიურობა  - განისაზღვრება მიზნის მისაღწევად თავდაპირველად 
გათვალისწინებული ხარჯების შეფარდებით ფაქტიურად გაწეულ ხარჯებთან. 

3) ხარისხი  - განისაზღვრება მართვის სისტემის შესაბამისობის დონე 
მოთხოვნებთან და თავდაპირველ მოლოდინთან. 

4) მიღებული  შედეგებისა  და  მასზე  გაწეული  ხარჯების  თანაფარდობა  - 
განისაზღვრება გაწეული მომსახურებისა (ქმედითობის) და მასზე გაწეული ხარჯების 
(ეკონომიურობის) თანაფარდობით. 

5) სამუშაო  პირობების  დამაკმაყოფილებლობა  - განისაზღვრება 
მუნიციპალური სამსახურის პრესტიჟულობითა და სტაბილურობით. 

6) ინოვაციების  დონე  - განსაზღვრავს მართვის სისტემაში ახალი ტექნოლოგიების 
გამოყენებასა და მათი დანერგვის დონეს. 
მუნიციპალური მართვის სისტემის ეფექტიანობის საზომად გამოიყენება: 

ა)  ზოგადი  სოციალური  ეფექტიანობა ;  
ბ)  მართვის  ორგანიზაციის  ეფექტიანობა ;  
გ)  მუნიციპალური  მართვის  სისტემის  ეფექტიანობა .  
 

ეფექტიანობის  
სახეები  

ეფექტიანობის  საზომი  

ზოგადი სოციალური 
ეფექტიანობა 

მოსახლეობის ცხოვრების დონე 

მართვის 
ორგანიზაციის 
ეფექტიანობა 

1. მართვის პროცესის ორგანიზება და მასზე გაწეული ხარჯები 
2. ორგანიზაციული სტრუქტურის რაციონალურობა 
3. მართვის სისტემის ორგანიზაციულ-ტექნიკური დონე 

მუნიციპალური 
მართვის სისტემის 

1. დასახული მიზნების შესრულების დონე 
2. საჭიროებების, შედეგებისა და ხარჯების ურთიერთ 

თვითმმართველობის 
ორგანოებისა და 
სტრუქტურების 
საზოგადოებრივ 
ორგანიზაციებთან და 
მოქალაქეებთან 
ურთიერთობის მოცულობა 
და ხარისხი. საჯაროობისა 
და გამჭვირვალობის დონე 

თვითმმართველობის 
ორგანოებისა და 
თანამდებობის პირთა 
მიერ მიღებულ 
გადაწყვეტილებათა 
ავტორიტეტულობის დონე 

თვითმმართველობის 
ორგანოებისა და 
სტრუქტურების მიერ 
გაცემული ინფორმაციის 
სანდოობა და მათზე 
ნდობის ხარისხი 
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ეფექტიანობა თანაფარდობა 
3. მართვის თითოეული სტრუქტურული ერთეულის ეფექტიანობა 

 
მართვის  ორგანიზაციის  ეფექტიანობა  

მართვის ორგანიზაციის ეფექტიანობის განსაზღვრისათვის მაჩვენებლები შეიძლება 
პირობითად დავყოთ სამ ძირითად ჯგუფად: 

1. მართვის პროცესის ეფექტიანობის მაჩვენებლები  
2. ორგანიზაციული სისტემის რაციონალობის მაჩვენებლები;  
3. მართვის ორგანიზაციულ-ტექნიკური დონის მაჩვენებლები. 
 

მართვის  პროცესის  ეფექტიანობის  მაჩვენებლები :  
ა)  ოპერატიულობა  - განისაზღვრება გადაწყვეტილების დროულობით, 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრით, 
ბიუროკრატიული ბარიერების მოხსნით. 

ბ)  ეკონომიურობა  - განისაზღვრება მმართველობით საქმიანობაზე გაწეული 
ხარჯების (თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება, ადმინისტრაციული შენობის მოწყობაზე 
გაწეული ხარჯები, ტრანსპორტირების ხარჯები, ადმინისტრაციის მატერიალურ-ტექნიკური 
უზრუნველყოფის და სხვა ადმინისტრაციული ხარჯები) წილით ადგილობრივი ბიუჯეტით 
გათვალისწინებულ მთლიან ხარჯებთან 

გ)  ადაპტაცია  და  მოქნილობა  - განისაზღვრება სტრუქტურის უნარით რამდენად 
სწრაფად შეუძლია მას მოახდინოს რეაგირება შეცვლილ გარემოსთან 

დ)  საიმედოობა  - განისაზღვრება საქმიანობის შეუფერხებლობით, მიუხედავად 
სხვადასხვა გარე ფაქტორებისა სტრუქტურის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებების დადგენილ 
ვადაში შესრულებით. 

 
ორგანიზაციული  სისტემის  რაციონალობის  მაჩვენებლები :  

ა) მიზნებისა და ფუნქციების შესაბამისობა;  
ბ) სამუშაოს მოცულობისა და საშტატო რაოდენობის შესაბამისობა;  
გ) მართვის პროცესის ავტომატიზაცია და მართვის პროცესის ტექნიკური 

საშუალებებით უზრუნველყოფის დონე. 
 

მართვის  ორგანიზაციულ -ტექნიკური  დონის  მაჩვენებლები :  
ა)  შრომის  განაწილების  დონე .  განისაზღვრება თანამდებობრივი ინსტრუქციით 

მომუშავე თანამშრომელთა რაოდენობის შეფარდებით თანამშრომელთა საერთო 
რაოდენობასთან; 

ბ)  მეთოდოლოგიური  უზრუნველყოფის  დონე .  განისაზღვრება სტრუქტურის  
ინსტრუქციებით ან სხვა მეთოდოლოგიური მასალით უზრუნველყოფილი ფუნქციების 
შეფარდებით ამ სტრუქტურის საერთო ფუნქციებთან 

გ)  კონტროლის  (ანგარიშგების)  დონე .  განისაზღვრება სისტემატურ კონტროლს 
დაქვემდებარებული მოქმედებების რაოდენობის შეფარდებით ამ სტრუქტურის მიერ 
შესრულებულ  მოქმედებების საერთო რაოდენობასთან 

დ)  დაგეგმარების  დონე .  განისაზღვრება წინასწარი გეგმის საფუძველზე მოქმედ 
თანამშრომელთა რაოდენობის შეფარდებით თანამშრომელთა საერთო რაოდენობასთან 
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ე)  შეფასების  დონე .  განისაზღვრება იმ თანამშრომელთა რაოდენობის 
შეფარდებით, რომელთა საქმიანობაც პერიოდულად ფასდება, თანამშრომელთა საერთო 
რაოდენობასთან. 

ვ)  სტაბილურობის  დონე .  განისაზღვრება პროცენტულად. წლის განმავლობაში 
განთავისუფლებული თანამშრომელთა რაოდენობის შეფარდებით თანამშრომელთა 
საერთო რაოდენობასთან. 

ზ)  დისციპლინის  დონე .  განისაზღვრება პროცენტულად წლის განმავლობაში 
დისციპლინარული პასუხისმგებლობა დაკისრებულ თანამშრომელთა რაოდენობის 
შეფარდებით თანამშრომელთა საერთო რაოდენობასთან. 

თ)  სამუშაო  პირობების  დონე .  განისაზღვრება პროცენტულად იმ 
თანამშრომელთა რაოდენობის შეფარდებით, რომელთა სამუშაო პირობები საჭიროებს 
გაუმჯობესებას (განათება, გათბობა-კონდიცირება, სამუშაო ფართობი, სამუშაო 
აღჭურვილობა და ა.შ.) თანამშრომელთა საერთო რაოდენობასთან 

ი)  ტექნიკური  აღჭურვილობის  დონე .  განისაზღვრება პროცენტულად 
პერსონალურ კომპიუტერით უზრუნველყოფილ თანამშრომელთა რაოდენობის 
შეფარდებით თანამშრომელთა საერთო რაოდენობასთან 

კ)  კვალიფიკაციის  ამაღლების  ორგანიზაციის  დონე .  განისაზღვრება 
პროცენტულად წლის განმავლობაში კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებს გავლილ 
თანამშრომელთა რაოდენობის შეფარდებით თანამშრომელთა საერთო რაოდენობასთან 

ლ )  შემოსულ  განცხადებებსა  და  მოთხოვნებზე  რეაგირების  დონე .  
განისაზღვრება პროცენტულად კანონით დადგენილ ვადებში მიღებული 
გადაწყვეტილებებისა და პასუხების რაოდენობის შეფარდებით შემოსულ განცხადებებისა 
და მიმართვების რაოდენობასთან 

 
მართვის  ორგანიზაციის  ეფექტიანობის  სქემა  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მართვის  პროცესის  
ეფექტიანობის  
მაჩვენებლები 	  

ორგანიზაციული  
სისტემის  

რაციონალურობის  
მაჩვენებლები 	  

მართვის  
ორგანიზაციულ -

ტექნიკური  დონის  
მაჩვენებლები 	  

ეკონომიურობა 

ოპერატიულობა 

ადაპტაცია და 
მოქნილობა 

საიმედოობა 

მიზნებისა და 
ფუნქციების 
შესაბამისობა	  

სამუშაოს მოცულობისა 
და საშტატო 
რაოდენობის 
შესაბამისობა	  

მართვის პროცესის 
ავტომატიზაცია	  

შრომის 
განაწილების დონე	  

მეთოდოლოგიური 
უზრუნველყოფის 

დონე	  

კონტროლის დონე	  

შეფასების დონე	  

დაგეგმარების 
დონე	  
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სამუშაოთა  აღწერილობა    
ორგანიზაციული სტრუქტურის აგების ერთდროულ და პარალელურ პროცესს 

წარმოადგენს სტრუქტურული და ტერიტორიულ ორგანოების ფუნქციების განსაზღვრა და 
განაწილება. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფეხური, როცა ხდება თითოეული 
ერთეულის ფუნქციებისა და მათი საქმიანობის კოორდინაციის მექანიზმების განსაზღვრა. 
ფუნქციების სწორად განაწილებამ უნდა გამორიცხოს ფუნქციათა დუბლირება და არ 
დატოვოს „თეთრი ლაქები” თვითმმართველობის კომპეტენციებში. ფუნქციათა 
განსაზღვრიდან გამომდინარეობს როგორც თითოეული ერთეულის შიდა სტრუქტურული 
აგებულება და საშტატო რიცხოვნება, ასევე თითოეული საშტატო ერთეულის სამუშაოთა 
აღწერილობა. 

სამუშაოთა აღწერილობის შედგენას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. 
მოხელესთვის სამუშაოთა აღწერილობა წარმოადგენს იმ ძირითად დოკუმენტს, რომლითაც 
განისაზღვრება მის მიერ შესასრულებელი სამუშაოს არსი და მოცულობა, პასუხისმგებლობა 
და ანგარიშვალდებულება და ამ სამუშაოს შესრულებისთვის საჭირო საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები. ამდენად, თუ სამუშაოთა აღწერილობა სწორად და სრულყოფილად არის 
შედგენილი დიდ სირთულეს აღარ წარმოადგენს განისაზღვროს ამ სამუშაოს 
შესასრულებლად აუცილებელი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: ცოდნა და უნარ-ჩვევები. 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები უშუალოდაა დაკავშირებული შესასრულებელ სამუშაოსთან. 
რაც უფრო რთული სამუშაოა შესასრულებელი, მით უფრო მეტი შეიძლება იყოს 

სამუშაო პირობების დონე 

ტექნიკური 
აღჭურვილობის დონე 

შემოსულ განცხადებებსა 
და მოთხოვნებზე 

რეაგირების დონე 

სტაბილურობის დონე 

დისციპლინის დონე	  

კვალიფიკაციის 
ამაღლების ორგანიზაციის 

დონე 
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საკვალიფიკაციო მოთხოვნები. სამუშაოთა აღწერილობის გარეშე კი სრულიად 
გაურკვეველი ხდება რა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები შეიძლება დაწესდეს ამა თუ იმ 
თანამდებობისათვის. სამუშაოთა აღწერის გარეშე საკვალიფიკაციო მოთხოვნები იღებენ 
ზოგად ხასიათს და ვერ ასრულებენ ამ მოთხოვნების შემოღების მიზანს. ასეთ დროს აქცენტი 
შეიძლება გაკეთდეს მხოლოდ ე.წ. სავალდებულო საკვალიფიკაციო მინიმუმზე, ანუ იმ 
ცოდნა და უნარ-ჩვევებზე, რომელიც საერთოა ყველა მოხელესათვის განურჩევლად მისი 
თანამდებობის და შესასრულებელი სამუშაოს სპეციფიკისა. ცხადია, ასეთი წესით შერჩევა 
ვერ მოგვცემს სასურველ შედეგს.    

2012 წლის 20 თებერვალს მიღებული იქნა საქართველოს მთავრობის №57 
დადგენილება ,,სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულებებში ადამიანური რესურსების მართვის 
ავტომატიზებული სისტემის მინიმალური სტანდარტის დამტკიცების შესახებ”. ამ 
დადგენილებით, ადამიანური რესურსების მართვის სხვა საკითხებთან ერთად, 
დარეგულირდა საჯარო დაწესებულებებში (მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოებში) თანამდებობის პირთა სამუშაოთა აღწერილობების შედგენის მინიმალური 
სტანდარტები. მთავრობის დადგენილების თანახმად ეს სტანდარტები თვითმმართველ 
ერთეულებში უნდა დანერგილიყო 2013 წლის 1 ივნისამდე. სამწუხაროდ, დღემდე, ამ 
მიმართულებით, მნიშვნელოვანი პროგრესი ვერ განხორციელდა. მართალია 
ელექტრონული მმართველობის დანერგვა არც თუ მარტივი საკითხია და ამ მიმართულებით 
მუშაობა კვლავაც უნდა გაგრძელდეს, მაგრამ რაც შეეხება სამუშაო აღწერილობებს, მათი 
არ ქონამ პრაქტიკულად შეიძლება კონკურსი ფორმალურ აქტად აქციოს. ამიტომ, 
კონკურსის წინა მოსამზადებელი სამუშაოებიდან ერთ-ერთი უპირველესი საკითხია ყოველ 
თანამდებობისთვის შესაბამისი სამუშაოთა აღწერილობის შედგენა.  

მოხელის სამუშაოთა აღწერილობა არის მოხელის თანამდებობრივი უფლება-
მოვალეობების, პასუხისმგებლობების, თანამდებობრივი დაქვემდებარების, 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების, ასევე მოხელის მიერ დაკავებული თანამდებობრივი 
მოვალეობების შესასრულებლად აუცილებელი პროფესიული ცოდნის, ზოგადი და 
სპეციალური უნარ-ჩვევების განმსაზღვრელი დოკუმენტი. 

სამუშაოთა აღწერილობის მიზანია: 
• თვითმმართველობის მოხელის საქმიანობის ორგანიზაციულ-

სამართლებრივი საფუძვლების შექმნა; 
• თვითმმართველობის მოხელის საქმიანობის რეგლამენტირება; 
• თვითმმართველობის მოხელეთა შორის თანამდებობრივი მოვალეობების 

განაწილების ოპტიმიზაცია და ფუნქციათა დუბლირების გამორიცხვა; 
• თვითმმართველობის მოხელეთა მიერ თავისი საქმიანობით მიღებულ 

შედეგებზე პასუხისმგებლობის ამაღლება; 
• ობიექტურობის უზრუნველყოფა თვითმმართველობის მოხელეთა ატესტაციის, 

მათი წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების 
დროს. 

აქვე აღსანიშნავია, რომ სამუშაოთა აღწერილობით არა მხოლოდ დეტალურად 
გაიწერება თანამდებობის პირის მოქმედების ფარგლები, არამედ მასში აისახება 
თვითმმართველობის განვითარების სტრატეგიისა და პრიორიტეტების დოკუმენტის 
შესრულების მიზნით გასატარებელი საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის 
საკითხები. ამიტომ, სამუშაოთა აღწერილობა ორგანულადაა დაკავშირებული და 



34	  

	  

გამომდინარეობს თვითმმართველობისა და ორგანიზაციული სტრუქტურის 
მარეგლამენტირებელი დოკუმენტიდან. 
 

მოხელეთა  დამატებითი  საკვალიფიკაციო  მოთხოვნების  დადგენა  
,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის შესაბამისად, 

თვითმმართველობის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 
განისაზღვრება ნორმატიული აქტით ე.ი. საკრებულოს დადგენილებით. საქართველოს 
მთავრობის №57 დადგენილება ,,სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულებებში ადამიანური 
რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემის მინიმალური სტანდარტის დამტკიცების 
შესახებ” არ ითვალისწინებს სამუშაოთა აღწერილობისას დამატებითი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნების დადგენასაც. მინიმალურ სტანდარტებით განსაზღვრულ სამუშაოთა 
აღწერილობის გრაფაში ,,სამუშაოს შესრულების ცოდნა/გამოცდილება” მითითებაა 
მხოლოდ განათლებაზე, სფეროსა და სამუშაო გამოცდილებაზე, ასევე უცხო ენის, 
კომპიუტერის ცოდნასა და საკვანძო კომპეტენციებზე. ეს ფორმა, რა თქმა უნდა არ არის 
საკმარისი თვითმმართველობის მოპხელის დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნების 
დასადგენად. მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სამუშაოთა აღწერილობის ასეთი 
გამარტივებული ფორმის არსებობა სრულიად  გასაგებია, რადგან იგი წარმოადგენს 
სწორედ მინიმალურ სტანდარტს, მაგრამ იგი შესაბამისი შევსების გარეშე ვერ გამოდგება 
თვითმმართველობის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დასადგენად. 

მოხელის სამუშაოთა აღწერილობის ფორმა არის ის ამოსავალი საიდანაც უნდა 
მოხდეს მოხელის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების განსაზღვრა. სამუშაოთა 
აღწერილობით დადგენილ ფუნქციების შესრულების მიხედვით განისაზღვრება ის საჭირო 
ცოდნა და უნარები, რომელიც უნდა მოეთხოვებოდეს მოხელეს, რათა მან შეძლოს ამ 
ფუნქციების სრულყოფილი განხორციელება. 

დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, როგორც წესი მოიცავს სამ ძირითად 
კომპონენტს: 

ა) პროფესიული ცოდნის მოთხოვნებს; 
ბ) ზოგადი უნარების მოთხოვნებს; 
გ) პროფესიული უნარების მოთხოვნებს. 
პროფესიული ცოდნის მოთხოვნებით განისაზღვრება სავალდებულო განათლების 

დონე (საშუალო განათლება, ბაკალავრი, მაგისტრი, დოქტორი), სპეციალობა 
(სფერო/ფაკულტეტი) და იმ საკითხების (ძირითადად ნორმატიული აქტების) წრე, რომელთა 
ცოდნაც აუცილებელია შესაბამის ფუნქციის შესასრულებლად. 

ზოგადი უნარების მოთხოვნით განისაზღვრება ენის (სახელმწიფო და საჭიროების 
შემთხვევაში ასევე უცხო ენის) ცოდნა, ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი. 

პროფესიული უნარების მოთხოვნით განისაზღვრება სამუშაო გამოცდილება და ის 
აუცილებელი უნარები, რაც არის საჭირო ამ თანამდებობით გათვალისწინებულ ფუნქციების 
შესასრულებლად მაგ, კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა, საკვანძო კომპეტენციები (მაგ. 
ლიდერობა, ინიციატივიანობა, ორიენტირება დეტალებზე და ა.შ.) 

ფორმის მიხედვით თვითმმართველობის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები შეიძლება დაიყოს ორ ჯგუფად: 

ა) მინიმალური (საერთო) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, რომელიც საერთოა 
თვითმმართველობის ყველა მოხელისათვის; 
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ბ) სპეციალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, რომელიც დგინდება მოხელეთა 
თანამდებობრივი რანგებისა და სამუშაოთა აღწერილობების შესაბამისად.  

 
კონკურსი  

 
კონკურსის  ცნება ,  მიზანი ,  ამოცანები  და  პრინციპები  
კონკურსი წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

საჯარო მოხელის ვაკანტურ თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატთა შერჩევის წესს, 
კანდიდატების ვაკანტურ თანამდებობასთან გამოცხადებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის 
დადგენის და მათ შორის საუკეთესოს გამოვლენის მიზნით. 

კონკურსის მიზნებია: 
• საქართველოს მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლების უზრუნველყოფა 

დაიკავოს ნებისმიერი საჯარო თანამდებობა, თუ იგი აკმაყოფილებს 
კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს; 

• ვაკანტური თანამდებობის მოთხოვნათა გათვალისწინებით შესაბამისი და 
საუკეთესო კანდიდატის შერჩევა; 

• მაღალპროფესიული საკადრო კორპუსის ფორმირება. 
კონკურსის ამოცანებია:  

• კანდიდატის კვალიფიკაციის, პროფესიული დონის, შესაძლებლობებისა და 
პიროვნული თვისებების შეფასება; 

• კანდიდატის პროფესიული ჩვევების, კვალიფიკაციის, შესაძლებლობებისა და 
პიროვნული თვისებების დასაკავებელი თანამდებობის მოთხოვნებთან 
შესაბამისობის დონის განსაზღვრა. 

კონკურსის ჩატარების პრინციპებია: 
• ობიექტურობა – კონკურსის პროცედურები უნდა იყოს არადისკრიმინაციული 

და მაქსიმალურად გამოირიცხოს სუბიექტური გადაწყვეტილების მიღების 
შესაძლებლობა; 

• გამჭვირვალობა – გამოყენებული პროცედურები, მეთოდები და შეფასების 
კრიტერიუმები უნდა იყოს ნათლად ფორმულირებული, გასაგები და აღქმადი 
ყველა პრეტენდენტისათვის; 

• არადისკრიმინაციულობა – კონკურსის პროცედურები უნდა უზრუნველყოფდეს 
მოქალაქეთა თანასწორობას განურჩევლად რასის, სქესის, რელიგიის, 
პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, საზოგადოებაში მათი 
მდგომარეობის, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა; 

• საჯაროობა – კონკურსის პროცედურასთან დაკავშირებული სამართლებრივი 
აქტები, საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სხდომის ოქმები და კონკურსის 
შედეგები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული პირისათვის; 

• კოლეგიურობა – კონკურსის ეტაპები უნდა ჩატარდეს და შედეგები უნდა 
დამტკიცდეს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მიერ; 

• კორექტულობა – კონკურსის ჩატარების ფორმები და მეთოდები, დასმული 
შეკითხვები უნდა იყოს კორექტული, საკონკურსო-საატესტაციო კომისია უნდა 
იყოს კეთილგანწყობილი და კანდიდატზე არ ახდენდეს ფსიქოლოგიურ 
ზეწოლას. 
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კონკურსის  ჩატარების  სამართლებრივი  საფუძვლები  
კონკურსის ჩატარების სამართლებრივი საფუძვლებია: 
საქართველოს კონსტიტუცია. კერძოდ, კონსტიტუციის 29-ე მუხლის პირველი პუნქტი, 

რომლის თანახმად საქართველოს ყოველ მოქალაქეს უფლება აქვს დაიკავოს ნებისმიერი 
საჯარო თანამდებობა, თუ იგი აკმაყოფილებს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს. 

საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ”, რომლითაც განისაზღვრება 
საქართველოში საჯარო სამსახურის ორგანიზაციის სამართლებრივ საფუძვლები. 

საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 5 თებერვლის №46 ბრძანებულება ,,საჯარო 
თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ”. 

ზემო აღნიშნული დოკუმენტები ქმნიან თვითმმართველობის დაწესებულებებში 
კონკურსის გამოცხადების ძირითად სამართლებრივ საფუძვლებს. მაგრამ, კონკურსის 
ჩასატარებლად ასევე აუცილებელია მთელი რიგი სამართლებრივი აქტების მიღება, 
როგორიცაა: განცხადება კონკურსის გამოცხადების შესახებ, დამატებითი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნების დადგენა (თუ იგი წინასწარ არ არის დადგენილი), საკრებულოს 
განკარგულება საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ (თუ 
კომისიის თავმჯდომარე მანამდე არ იყო დანიშნული), საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის 
თავმჯდომარის გადაწყვეტილება კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ, 
საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება საპრეტენზიო კომისიის შექმნისა და კომისიის 
შემადგენლობის შესახებ, კონკურსის ჩატარების ფორმების განსაზღვრა, საკონკურსო 
პროგრამის მომზადება და გამოქვეყნება, კონკურსის ჩატარების გრაფიკის დამტკიცება. 

კონკურსის ჩატარების მოთხოვნა ჩნდება ვაკანტური თანამდებობის გაჩენის 
შემთხვევაში. ვაკანტურ თანამდებობად მიიჩნევა საჯარო დაწესებულების შტატით 
გათვალისწინებული ის დანიშვნითი თანამდებობა, რომელიც არ არის დაკავებული 
მოხელის მიერ. კონკურსი ასევე ცხადდება იმ შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობაზე, 
რომელზეც მოხელე დანიშნულია ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის 30-
ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ვ” ქვეპუნქტის საფუძველზე (კონკურსის გარეშე დანიშნული 
დროებით მოვალეობის შემსრულებლები იმ ვაკანტურ თანამდებობაზე, რომელიც 
კონკურსის წესით უნდა შეივსოს). 

გასათვალისწინებელია, რომ ვაკანსიის არსებობა თავისთავად არ წარმოშობს 
კონკურსის ჩატარების ვალდებულებას. შტატების ოპტიმიზაციის თვალსაზრისით, შესაძლოა 
ვაკანტური შტატი იქნეს გაუქმებული და ამ თანამდებობის სამუშაოთა აღწერილობით 
დადგენილი ფუნქციები გადაუნაწილდეს სხვა პირებს. გარდა ამისა, შეიძლება ამ ვაკანტურ 
თანამდებობაზე არ გამოცხადდეს კონკურსი, არამედ იგი შევსებული იქნეს საკუთარი 
კადრის დაწინაურების გზით. ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის 30-ე 
მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, პირი ვაკანტურ თანამდებობაზე შეიძლება დაინიშნოს 
უკონკურსოდ თუ მოხდა მისი დაწინაურება. საკუთარი საკადრო რესურსების გამოყენება 
არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და ვაკანსიის გაჩენის შემთხვევაში დაწესებულების 
ხელმძღვანელი უპირველესად სწორედ დაწესებულების საკადრო რესურსების 
გამოყენებაზე უნდა ზრუნავდეს. კადრების დაწინაურება არის ის უმთავრესი სტიმული, 
რომელიც ზრდის მოხელეთა მოტივაციას. თუმცა, აქ აუცილებლად გასათვალისწინებელია, 
რომ დაწინაურება შეიძლება მოხდეს მხოლოდ იმ პირისა, რომელიც კონკურსის 
საფუძველზე იყო დანიშნული თანამდებობაზე. ამდენად, პირი, რომელიც დანიშნული იყო 
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როგორც მოვალეობის შემსრულებელი იმ ვაკანტურ თანამდებობაზე, რომელიც კონკურსის 
წესით უნდა შეივსოს, ახალ თანამდებობაზე გადაყვანის შემთხვევაში მოხდება არა მისი 
სამსახურეობრივი დაწინაურება, არამედ ახალ თანამდებობაზე დანიშვნა კვლავ დროებით 
მოვალეობის შემსრულებლად. იმ შემთხვევაში, თუ ვაკანტური თანამდებობის შემცირება არ 
იქნება ჩათვლილი მიზანშეწონილად და არც შიდა საკადრო რესურსები არ იძლევა ამ 
ვაკანსიის შევსების შესაძლებლობას, დაწესებულების ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით 
ცხადდება კონკურსი. 

   
კონკურსის  ჩატარების  ეტაპები  
კონკურსი წარმოადგენს ღონისძიებათა ერთიან კომპლექსს, რომლის მიზანია 

კანდიდატების ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შესაბამისობის დადგენა საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნებთან და მათ შორის საუკეთესოს გამოვლენა. თუმცა, ეს ღონისძიებები 
ქვემიზნებიდან გამომდინარე შეიძლება დავაჯგუფოთ სამ ნაწილად: პირველი - 
მოსამზადებელი ეტაპი, რომლის მიზანია კონკურსის ჩატარების ორგანიზაციული, 
ფინანსური და სამართლებრივი პირობების შექმნა; მეორე - ძირითადი ეტაპი, რომლის 
მიზანია კონკურსანტთა ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შესაბამისობის დადგენა 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან და მესამე - დასკვნითი ეტაპი, რომლის მიზანია 
კონკურსანტთა შორის საუკეთესოს გამოვლენა. 

ამ ქვემიზნებიდან გამომდინარე პირველი - მოსამზადებელი ეტაპის დროს უნდა 
განხორციელდეს შემდეგი ღონისძიებები: 

ა) საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის შექმნა (თუ კომისია არ არის შექმნილი), რაც 
მოიცავს: საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნას და საკონკურსო-
საატესტაციო კომისიის ფორმირებას; 

ბ) საპრეტენზიო კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნა და საპრეტენზიო კომისიის 
ფორმირება (თუ კომისია არ არის შექმნილი); 

გ) საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სამდივნოს შექმნა; 
დ) ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის შესაბამისად 

თვითმმართველობის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენა (თუ 
ეს მოთხოვნები არ არის საკრებულოს დადგენილებით უკვე განსაზღვრული); 

ე) ვაკანტური თანამდებობის შესაბამისი საკონკურსო მოთხოვნების მომზადება; 
ვ) კონკურსის ჩატარების ფორმების განსაზღვრა და გამოქვეყნება; 
ზ) კონკურსის ჩატარების გრაფიკის დადგენა და გამოქვეყნება; 
თ) ვაკანტური თანამდებობების მიხედვით საკონკურსო პროგრამის მომზადება და 

გამოქვეყნება; 
ი) „ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა წერითი დავალების, 

ტესტირების და გასაუბრების წესის“ მომზადება და გამოქვეყნება; 
კ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნებიდან გამომდინარე ტესტების მომზადება და მათი 

შესაძლო გამოქვეყნება; 
ლ) წერითი დავალების თემატიკის განსაზღვრა; 
მ) კონკურსის გამოცხადება. 
კონკურსის მეორე - ძირითადი ეტაპი იწყება კონკურსზე განცხადებების მიღების 

ვადის დამთავრებით და გულისხმობს: 
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ა) საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მიერ კონკურსზე შემოტანილი განცხადებების 
და თანდართული მასალების განხილვას, შემოწმებას, დაზუსტებას და გადაწყვეტილების 
მიღებას პირის კონკურსში კანდიდატად ჩართვის ან უარის თქმის შესახებ;  

ბ) კანდიდატთა ცოდნის დონისა და უნარ-ჩვევების შემოწმებას წერითი დავალების, 
ტესტირების, გასაუბრების ფორმების გამოყენებით. 

კონკურსის მესამე - დასკვნითი ეტაპი მოიცავს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის 
მიერ კონკურსის შედეგების შეჯამებას, საპრეტენზიო კომისიისაგან მიღებული 
წინადადებების განხილვას, გადაწყვეტილების მიღებას საუკეთესო კანდიდატის 
გამოვლენისა და თანამდებობაზე დასანიშნად წარდგენის ან კონკურსის ჩაშლილად 
გამოცხადების შესახებ. 

 
საკონკურსო -საატესტაციო  კომისიის  შექმნა  
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 361-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ 

ქვეპუნქტის თანახმად ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეებისათვის კონკურსს 
ატარებს ადგილობრივი თვითმმართველობის საკონკურსო-საატესტაციო კომისია, რომლის 
თავმჯდომარეს ამავე კანონის 362-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, ნიშნავს საკრებულო. 
კანონით, საკრებულოს მიერ საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის 
დანიშვნის საკითხი უფრო დეტალურად რეგლამენტირებული არ არის. არ არის მოცემული 
ვის აქვს კომისიის თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელების უფლება, რა ვადით უნდა 
მოხდეს თავმჯდომარის დანიშვნა და ა.შ. ამ საკითხის გადაწყვეტისას საკრებულო უნდა 
გამოდიოდეს ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ ორგანული კანონის საერთო 
მოთხოვნებიდან, რომლის თანახმად, თუ კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი, 
საკრებულოს სხდომაზე საკითხის დასმის, მათ შორის საკრებულოს მიერ დასანიშნი 
კანდიდატურის დასახელების უფლება გააჩნია საკრებულოს ყველა წევრს. გადაწყვეტილება 
კი მიღებული უნდა იქნეს, როგორც წესი, ღია კენჭისყრით, საკრებულოს სხდომაზე დამსწრე 
წევრთა ხმათა უმრავლესობით, მაგრამ არა ნაკლებ საკრებულოს წევრთა სიითი 
შემადგენლობის ერთმა მესამედისა. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 
362-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, „დაწესებულების მოხელეთა საკონკურსო-
საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარედ, როგორც წესი, ინიშნება ამავე დაწესებულების 
ხელმძღვანელი ან მისი მოადგილე.“ კანონის ეს პუნქტი წარმოდგენილია არა 
იმპერატიული, არამედ სარეკომენდაციო ნორმის სახით, შესაბამისად საკრებულოს აქვს 
სრული თავისუფლება თავის შეხედულებისამებს დანიშნოს საკონკურსო-საატესტაციო 
კომისიის თავმჯდომარე. პრობლემატურია საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის 
თავმჯდომარისა და თავად კომისიის უფლებამოსილების ვადის საკითხი. „საჯარო 
სამსახურის შესახებ“ კანონის 361-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, „მოხელეთა 
კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო დაწესებულებაში 
იქმნება შესაბამისი მუდმივმოქმედი საკონკურსო-საატესტაციო კომისია.“ ამდენად, 
სახელმწიფო დაწესებულებებში საკონკურსო-საატესტაციო კომისიები წარმოადგენენ 
მუდმივმოქმედ კომისიებს, შესაბამისად, სავარაუდოა, რომ ამ დაწესებულებებში კომისიის 
თავმჯდომარეც ინიშნებოდეს განუსაზღვრელი ვადით, მაგრამ გაურკვეველი რჩება საკითხი 
თუ რა ხდება არა სახელმწიფო, არამედ თვითმმართველი ერთეულის დაწესებულებებში. 
გამომდინარე იქედან, რომ კომისიის თავმჯდომარის დამნიშნავი ორგანო, საკრებულო 
გარკვეული ვადით არჩეული წარმომადგენლობითი ორგანო, მიზანშეწონილი იქნება, თუ 
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საკრებულოს მიერ კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნა მოხდება არ განუსაზღვრელი, 
არამედ საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით. ანალოგიური მიდგომა შეიძლება იყოს 
კომისიის უფლებამოსილების ვადასთანაც დაკავშირებით. თუმცა, ამასთან ერთად, 
შეიძლება არ გამოირიცხოს ის შემთხვევაც, როცა კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნაც და 
კომისიის ფორმირებაც შემოიფარგლება კონკრეტული კონკურსის თუ ატესტაციის 
ჩატარების დროით. ორივე შემთხვევაში, აუცილებელია საკრებულოს განკარგულებაში 
კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ, მიეთითოს შესაბამისი ვადა. 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის 363-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, 
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის წევრთა რაოდენობასა და შემადგენლობას 
განსაზღვრავს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე აუცილებელი 
საჭიროების გათვალისწინებით. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის შემადგენლობაში 
მონაწილეობენ მოხელეთა პროფესიული კავშირების წევრები და დამოუკიდებელი 
სპეციალისტები.“ კანონის ეს ჩანაწერი საშუალებას აძლევს კომისიის თავმჯდომარეს 
ერთპიროვნულად მიიღოს გადაწყვეტილება როგორც კომისიის წევრთა რაოდენობის, 
ასევე შემადგენლობის შესახებ. ასეთმა მიდგომამ შესაძლოა შექმნას პრობლემები კომისიის 
საქმიანობის ობიექტურობასთან მიმართებით. ამიტომ, სასურველია, საკრებულომ, 
კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის განკარგულებასთან ერთად, მიიღოს კონკურსის 
ჩატარების ინსტრუქციაც, რომელშიც დეტალურად გაიწერება როგორც კონკურსის 
ჩატარების პროცედურები, ასევე თავად საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის 
დანიშვნის და კომისიის ფორმირების ძირითადი პრინციპები. ასეთი მიდგომით შეიძლება 
თავიდან აცილებული იქნეს ერთპიროვნული გადაწყვეტილების გამო შექმნილი 
პრობლემები. 
კომისიის წევრების შერჩევასთან დაკავშირებით კანონი ადგენს მხოლოდ ერთ შეზღუდვას: 
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის წევრი არ შეიძლება იყოს პირი, რომელიც 
მონაწილეობს ამ კონკურსში. სხვა რაიმე შეზღუდვა კანონით დადგენილი არ არის, თუმცა 
აუცილებლად გასათვალისწინებელია ინტერესთა კონკფლიქტის საკითხიც. თუ კონკურსში 
მონაწილეობას იღებს კომისიის წევრის ახლო ნათესავი (ახლო ნათესავის ტერმინი 
განმარტებულია ,,საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფცი შესახებ” 
კანონის მე-4 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით, რომლის თანახმად ,,ახლო ნათესავში იგულისხმება 
პირის ოჯახის წევრი, პირდაპირი აღმავალი და დაღმავალი შტოს ნათესავი, გერი, და და 
ძმა, აგრეთვე მშობლის და შვილის გერები.“), კომისიის წევრი ვალდებულია განაცხადოს 
ამის შესახებ და თავი შეიკაოს ამ პირის შეფასებისას. სხვა რაიმე კრიტერიუმები 
კანონმდებლობით საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის წევრების მიმართ დადგენილი არ 
არის. თუმცა თუ გვინდა მაქსიმალურად თავიდან ავიცილოთ კომისიის ობიექტურობისადმი 
ეჭვების წარმოშობის შესაძლებლობა, სასურველია კომისიის წევრების დანიშვნისას 
წინასწარ დადგენილი იქნეს გარკვეული კრიტერიუმები. კომისიის წევრებად შეიძლება 
მოწვეულნი იქნენ როგორც საჯარო მოსამსახურეები, ასევე დამოუკიდებელი ექსპერტები და 
სპეციალისტები. კომისიის უმთავრესი ფუნქციაა გააკეთოს სწორი შეფასებები. ამდენად, 
დიდი მნიშვნელობა აქვს კომისიის წევრთა კომპეტენტურობას და აქცენტის გადატანა 
კომპეტენტურობის საზიანოდ პოპულარობაზე (მაგ. კომისიის დაკომპლექტება 
საზოგადოების იმ პირთა წარმომადგენლობით, რომელთაც შეიძლება გააჩნდეთ დიდი 
ავტორიტეტი, მაგრამ არავითარი კომპეტენცია შეფასებისა და საერთოდ საჯარო 
სამსახურის სპეციფიკის ცოდნასთან დაკავშირებით) არ იქნება მიზანშეწონილი. რა თქმა 
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უნდა, უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს კომისიის ავტორიტეტს, მაგრამ ეს ავტორიტეტი 
უნდა შეიქმნას კომპეტენტური  და პოპულარული წევრების ხარჯზე. წევრთა 
კომპეტენტურობისთვის კი შეიძლება დადგინდეს გარკვეული კრიტერიუმები იმის მიხედვით 
ეს წევრი არის საჯარო მოსამსახურე თუ მოწვეული სპეციალისტი. კომისიის წევრ საჯარო 
მოსამსახურესთვის შეიძლება დადგინდეს ისეთი კრიტერიუმები, როგორიცაა საჯარო 
სამსახურში მუშაობის გამოცდილება (მაგ. საჯარო სამსახურში მუშაობის არა ნაკლებ 3 
წლის სტაჟი), სპეციალობით განათლება საჯარო მმართველობის და/ან ადამიანური 
რესურსების მართვის სფეროში, სპეციალური ტრენინგის გავლა შეფასების მეთოდებში, 
მაღალი ავტორიტეტი სამუშაო ადგილზე და ისეთი პირადი თვისებები, როგორიცაა 
პრინციპულობა და კორექტულობა.  მოწვეულ ექსპერტებისა და სპეციალისტების მიმართ 
შეიძლება დადგინდეს ისეთი კრიტერიუმები, როგორიცაა: სპეციალიზაცია საჯარო 
მმართველობის და/ან ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში, ამ სფეროებში 
სამეცნიერო კვლევების და ნაშრომების არსებობა, ავტორიტეტი ამ სფეროში მოღვაწე 
მეცნიერთა შორის, საჯარო სამსახურში ყოფნის და/ან საჯარო დაწესებულებებთან 
თანამშრომლობის გამოცდილება, აგრეთვე ისეთი პირადი თვისებები, როგორიცაა 
პრინციპულობა, შედეგებზე ორიენტირება და კორექტულობა.     

საკონკურსო -საატესტაციო  კომისიის  მუშაობის  წესი  
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის 364-ე მუხლის თანახმად საკონკურსო-

საატესტაციო კომისიის საქმიანობის წესი განისაზღვრება საქართველოს 
კანონმდებლობით. კერძოდ, ეს საკითხი მოცემულია საქართველოს პრეზიდენტის 2009 
წლის 5 თებერვლის N46 ბრძანებულებით „საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი 
კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“. ამ წესის მე-7 მუხლის თანახმად, 
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება წევრთა 
ნახევარზე მეტი. კომისიის თითოეულ წევრს აქვს ერთი ხმის უფლება. კომისიის 
გადაწყვეტილება მიიღება ღია კენჭისყრით, დამსწრე კომისიის წევრთა ხმების უბრალო 
უმრავლესობით. ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში, გადამწყვეტია სხდომის 
თავმჯდომარის ხმა. კომისიის სხდომა ფორმდება ოქმით, რომელსაც ხელს აწერენ სხდომის 
თავმჯდომარე და დამსწრე კომისიის წევრები. კომისიის წევრს უფლება აქვს თავისი 
განსხვავებული აზრი დაურთოს ოქმს, რის შესახებაც ოქმში კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი. 
ბრძანებულება არ მიუთითებს არის თუ არა საჯარო კომისიის სხდომები. თუმცა თუ 
გავითვალისწინებთ, რომ ბრძანებულების მე-3 მუხლით განმარტებული საჯაროობა 
კომისიასთან მიმართებით მოიცავს მხოლოდ საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სხდომის 
ოქმების ხელმისაწვდომობას, უნდა ვიგულისხმოთ, რომ კომისიის სხდომები არ არის ღია 
(გარდა იმ შემთხვევისა თუ თავად კომისიამ არ მიიღო ღია სხდომის ჩატარების შესახებ 
გადაწყვეტილება). ეს ბუნებრივიცაა, რადგან კომისიის საქმიანობა მაქსიმალურად უნდა 
იყოს დაცული სუბიექტურობისა და ზემოქმედებისგან, რის გარანტისაც შეიძლება იძლეოდეს 
კომისიის სხდომების კონფიდენციალურობა. 

კანონი არ იძლევა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის უფლებამოსილების 
დეტალიზაციას. იგი უთითებს კომისიის მხოლოდ უმთავრეს უფლებამოსილებაზე -  
ჩაატაროს კონკურსი და გამოავლინოს გამარჯვებული (ან უარი თქვას გამარჯვებულის 
გამოვლენაზე). უფლებამოსილების შედარებით უფრო დეტალურ აღწერას ახდენს 
პრეზიდენტის ბრძანებულება, რომლის მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტი მიუთითებს, რომ 
„კონკურსის პროგრამას, ფორმებს, პირობებსა და ჩატარების გრაფიკს განსაზღვრავს 
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დაწესებულების საკონკურსო-საატესტაციო კომისია დაწესებულების ხელმძღვანელთან 
შეთანხმებით.“ ეს არის კომისიის უაღრესად მნიშვნელოვანი უფლებამოსილება, რადგან 
კანკურსის პროგრამის, ფორმებისა და პირობების განსაზღვრაზე მნიშვნელოვანწილადაა 
დაკავშირებული კონკურსის სამართლიანად ჩატარება. 

კომისიის მუშაობის ფორმები და სხდომების ინტენსიობა უშუალოდაა 
დაკავშირებული კონკურსის ეტაპებთან. მოსამზადებელი ეტაპის დროს კომისიის ძირითადი 
საქმიანობა მიმართულია კონკურსის პროგრამის, ფორმების, პირობების და ჩატარების 
გრაფიკის განსაზღვრაზე. ეს არის წინა მოსამზადებელი პერიოდი სანამ მოხდება 
კონკურსის გამოცხადება. ამავდროულად, ეს არის ფორმალიზებული პროცესი, რომელიც 
უნდა ეფუძნებოდეს დადგენილ სტანდარტებს. შესაბამისად, ამ პერიოდში, შეიძლება 
ადგილი ქონდეს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მხოლოდ ერთ ან რამოდენიმე 
სხდომას, რომელიც განიხილავს და დაამტკიცებს გამოსაცხადებელ კონკურსით 
გათვალისწინებულ ვაკანტურ თანამდებობის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან კონკურსის 
პროგრამის, ფორმების, შეფასების მეთოდების და ჩატარების ვადების შესაბამისობას. 

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მუშაობა ინტენსიურ ხასიათს იღებს კონკურსში 
მონაწილეობის მისაღებად განცხადებების წარდგენის ვადის დასრულების შემდეგ, ანუ 
კონკურსის ძირითადი ეტაპის დაწყებიდან. საკონკურსო-საატესტაციო კომისია იწყებს 
სხდომების ჩატარებას, რომელზედაც განიხილება შემოსული განცხადებები, ხდება 
შესაბამისობის დადგენა დასმულ მოთხოვნებთან. პირველ რიგში მოწმდება არის თუ არა 
ყველა ის დოკუმენტი წარმოდგენილი რაც იქნა მოთხოვნილი. ამის შემდეგ მოწმდება 
შეესაბამება თუ არა წარმოდგენილი დოკუმენდები დასმულ მოთხოვნებს. საჭიროების 
შემთხვევაში ხდება მათი გადამოწმება, რის შემდეგაც მიიღება გადაწყვეტილება პირთა 
კონკურსში დაშვების და კონკურსში დაშვებაზე უარის თქმის შესახებ. პირს შეიძლება უარი 
ერთქვას კონკურსში დაშვებაზე, თუ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არ არის სრულყოფილი, 
და/ან წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არ შეესაბამება კანონით დადგენილ ძირითად ან 
დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.  

 
კომისიის  თავმჯდომარის  და  თავმჯდომარის  მოადგილის  ფუნქციები  
საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე: 
ა) იწვევს და თავმჯდომარეობს კომისიის სხდომებს; 
ბ) ანაწილებს ფუნქციებს კომისიის წევრთა შორის; 
გ) კომისიის შემადგენლობიდან ნიშნავს და ათავისუფლებს კომისიის თავმჯდომარის 

მოადგილეს; 
დ) საჭიროების შემთხვევაში ქმნის საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის 

სპეციალიზირებულ შემადგენლობას და ნიშნავს მის თავმჯდომარეს; 
ე) კომისიის წევრებთან შეთანხმებით განსაზღვრავს საკითხთა განხილვის 

თანმიმდევრობას; 
ვ) ხელს აწერს კომისიის გადაწყვეტილებებს, სხდომის ოქმებს და სხვა ოფიციალურ 

დოკუმენტაციას; 
ზ) საკონკურსო კომისიის წევრებს შორის ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში 

აქვს უპირატესი ხმის უფლება; 
თ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში გამოსცემს 

ინდივიდუალურ-სამართლებრივ აქტს - კომისიის თავმჯდომარის ბრძანებას. 
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საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეს ნიშნავს კომისიის 
თავმჯდომარე კომისიის წევრთაგან. კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ასრულებს 
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის უფლება-მოვალეობებს თავმჯდომარის 
არ ყოფნის შემთხვევებში. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის მიერ 
სამართლებრივი აქტის გამოცემას ითვალისწინებს როგორც „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 
კანონი, ასევე პრეზიდენტის ბრძანებულება. კერძოდ, კომისიის თავმჯდომარის ბრძანებები 
გამოიცემა: საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მოწვევის, კომისიის წევრთა რაოდენობისა 
და შემადგენლობის განსაზღვრისა, აგრეთვე სამდივნოს შექმნისას და დაკომპლექტებისას. 
კანონმდებლობით, სამწუხაროდ არ არის დაკონკრეტებული კომისიის თავმჯდომარის 
სამართლებრივი აქტის დასახელება (იქნება ეს ბრძანება თუ განკარგულება). ამიტომ, 
სასურველია, აღნიშნული დადგენილი იქნეს საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ 
ინსტრუქციით. 

 
კონკურსის  ჩატარების  ფორმების  შერჩევა  
„საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 5 თებერვლის N46 ბრძანებულების მე-6 
მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილია კონკურსის ჩატარების ფორმები: 

ა) წერითი დავალება;  
ბ) სხვადასხვა სახის ტესტირება;  
გ) გასაუბრება 
დ) აპლიკაციების შეფასება/გადარჩევა. 
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით შეიძლება გამოყენებული 

იქნეს კონკურსის ჩატარების ერთი, რამოდენიმე ან ყველა ფორმა. ასევე კომისიაზეა 
დამოკიდებული კონკურსის კონკრეტული ფორმა რა სახით და შეფასების რა მეთოდების 
გამოყენებით იქნება დადგენილი. მაგალითად, წერითი დავალება შეიძლება შეეხებოდეს 
როგორც კონკრეტულ მაგალითს, ასევე შეიძლება ითხოვდეს თანამდებობიდან 
გამომდინარე შესაბამისი სფეროს საერთო პრობლემების ანალიზისსა და გადაწყვეტის 
თაობაზე ხედვების ჩამოყალიბებას, ტესტირება შეიძლება ეხებოდეს როგორც კონკრეტული 
ნორმატიული აქტის ცოდნას, ასევე გარკვეულ უნარების დადგენას, გასაუბრება შეიძლება 
ტარდებოდეს როგორც მხოლოდ უნარების დადგენის, ასევე კვალიფიკაციის შეფასების 
მიზნით.  

კონკურსის ჩატარების ფორმებისა და შეფასების მეთოდების შერჩევისას 
გათვალისწინებული უნდა იყოს: 

ა) თანამდებობის ტიპი - არის თანამდებობები, რომლებიც ამ თანამდებობისთვის 
დადგენილ სამუშაოთა აღწერილობიდან გამომდინარე სამუშაოს შესასრულებლად არ 
საჭიროებენ განსაკუთრებულ ცოდნასა და უნარებს. ასეთი ტიპის თანამდებობებისათვის 
უნდა შეირჩეს კონკურსის მარტივი ფორმა (შერჩევა მხოლოდ წარმოდგენილი 
დოკუმენტებითა და/ან გასაუბრებით). თანამდებობები, კი რომელზედაც დაკისრებული 
ფუნქციების შესრულება დაკავშირებულია სპეციალურ ცოდნასთან და/ან უნარებთან, 
კონკურსის ფორმები და შეფასების მეთოდები უნდა იყოს ადეკვატური და იძლეოდეს ამ 
ცოდნისა და უნარების დადგენა-შეფასების საშუალებას (გამოყენებული იქნეს დამატებით 
წერითი დავალების და ტესტირების ფორმები); 
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ბ) თანამდებობის რანგი - განისაზღვრება საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი 
რეესტრით. რაც უფრო მაღალია თანამდებობრივი რანგი, მით უფრო მეტი მოთხოვნები 
დგება და შესაბამისად შეფასების სხვადასხვა ფორმები შეიძლება იქნეს გამოყენებული; 
(მოქმედი კანონმდებლობით თვითმმართველობის მოხელეთა თანამდებობრივი რანგები (ქ. 
თბილისისა და ქ. ბათუმის გარდა) დადგენილი არ არის, შესაბამისად, რანგების 
განსაზღვრამდე შეფასების მეთოდების შერჩევისას ძირითადი აქცენტი თანამდებობის ტიპზე 
შეიძლება გაკეთდეს) 

გ) ვაკანსიის შევსების ვადა - კონკურსის ჩატარების ფორმების და შეფასების 
მეთოდების შერჩევა ასევე დამოკიდებულია იმაზეც თუ რა ვადაშია აუცილებელი ვაკანსიის 
შევსება. თუ ვაკანსია უმოკლეს ვადაშია შესავსები, კომისია იძულებული იქნება გამოიყენოს 
კონკურსის მხოლოდ გამარტივებული ფორმები; 

დ) კონკურსის ჩატარებისათვის გამოყოფილი რესურსები - კონკურსის 
ჩატარებისათვის გამოყოფილი ფინანსური, მატერიალური თუ ადამიანური რესურსები  
ასევე განაპირობებენ კონკურსის ფორმებისა და შეფასების მეთოდიკის შერჩევას. 
შეზღუდული რესურსების არსებობის პირობებში აქცენტი ძირითადად უნდა გაკეთდეს 
მარტივ, მაგრამ ეფექტურ ფორმებზე;  

ე) საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის წევრთა გამოცდილება. კონკურსის 
ფორმებისა და შეფასების მეთოდიკის შერჩევა ასევე მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული 
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის წევრთა კვალიფიკაციასა და უნარ-ჩვევებზე. თუ 
კომისიის წევრებს არ გააჩნიათ სათანადო გამოცდილება აუცილებელი იქნება მათთვის 
სპეციალური ტრენინგების ორგანიზება (რაც ხარჯებთან ერთად გაზრდის კონკურსის 
ჩატარების ვადებს) ან საჭირო იქნება კომისიაში გამოცდილი კადრების მოწვევა (რაც 
შეიძლება დაკავშირებული იყოს დამატებით ხარჯების გაღებასთან). რაც უფრო 
მრავალფეროვანი და კომპლექსურია კონკურსის ფორმები და შეფასების მეთოდები, მით 
უფრო მეტი გამოცდილება მოეთხოვება კომისიის წევრებს. ამ გამოცდილების არ 
არსებობის შემთხვევაში კი მხოლოდ გამარტივებული კონკურსის ჩატარება იქნება 
მიზანშეწონილი. 

 
კონკურსის  ჩატარების  ორგანიზაციული  და  ფინანსური  უზრუნველყოფა  

კონკურსის ჩატარება უკავშირდება ორგანიზაციული და ფინანსური უზრუნველყოფის 
ღონისძიებების სწორად დაგეგმვასა და გატარებას. ეს საკითხები წინასწარვე უნდა იქნეს 
დაგეგმილი კონკურსის მოსამზადებელ პერიოდშივე, რათა კონკურსის დროს არ შეიქმნას 
შეფერხებები და პრობლემები.  დაგეგმვა და შესაბამისი ფინანსური რესურსების გამოყოფა 
გამომდინარეობს იქედან თუ რა ფორმის კონკურსი იქნა არჩეული, რამდენ ვაკანტურ 
ადგილზეა გამოცხადებული კონკურსი, რამდენი იქნება კანდიდატთა სავარაუდო 
რაოდენობა და ა.შ. ყოველივე ამის გათვალისწინებით ადგილობრივ ბიუჯეტში უნდა 
გამოიყოს სათანადო თანხა კონკურსის ჩასატარებლად, რომელშიც გათვალისწინებული 
უნდა იქნეს როგორც კომისიის წევრთათვის სავარაუდოდ ასანაზღაურებელი ხარჯები, ასევე 
ხარჯები, რომელიც დაკავშირებულია კონკურსის ჩატარების მატერიალურ-ტექნიკურ 
უზრუნველყოფასთან (ასლების გადაღება, ტრანსპორტირება, შენობის და კომპიუტერული 
ტექნიკის დაქირავება და ა.შ.). უპირველესი ნაბიჯი, რომელიც უნდა იქნეს ამ 
მიმართულებით გადადგმული, არის სამდივნოს შექმნა. თუ დაწესებულებაში კარგად 
ფუნქციონირებს და სათანადო გამოცდილება გააჩნია ადამიანური რესურსების (კადრების) 
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სამსახურს, შესაძლოა სპეციალური სამდივნოს შექმნა არც იყოს საჭირო და ეს ფუნქცია ამ 
სამსახურმა შეითავსოს. მაგრამ დღევანდელ პირობებში, როცა ადამიანური რესურსების 
მართვის სამსახურები პრაქტიკულად არ ფუნქციონირებენ (დაკავებულნი არიან მხოლოდ 
ტექნიკური დოკუმენტაციის გაფორმებით), აუცილებელია ასეთი სამუშაო ორგანოს შექმნა, 
რომელიც უზრუნველყოფს კონკურსის ორგანიზებულად ჩატარებას.     

 
საკონკურსო -საატესტაციო  კომისიის  სამდივნო  
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მუშაობა მნიშვნელოვანწილად 

დამოკიდებულია კომისიის სამდივნოს ფორმირებასა და საქმიანობაზე. „საჯარო 
სამსახურის შესახებ“ კანონი არ ითვალისწინებს ამ ორგანოს არსებობას, თუმცა 
პრეზიდენტის 2009 წლის N46 ბრძანებულების მე-6 მუხლის მე-5 პუნქტი მიუთითებს ამ 
ორგანოს შექმნის შესაძლებლობაზე: „კონკურსის ორგანიზებულად ჩატარებისათვის 
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარეს უფლება აქვს შექმნას კომისიის 
სამდივნო.“ კომისიის სამდივნო არის კომისიის დამხმარე ორგანო, რომელმაც უნდა 
უზრუნველყოს კომისიის სხდომების ჩატარების ორგანიზება, გადაწყვეტილების პროექტების 
მომზადება, კომისიის საქმიანობის ორგანიზაციული, საინფორმაციო, სამართლებრივი და 
ორგანიზაციული უზრუნველყოფა. ამ ფუნქციიდან გამომდინარე სამდივნო: 

ა) უზრუნველყოფს საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღებას, რეგისტრაციას და მათ 
დამუშავებას; 

ბ) ამოწმებს საკონკურსო დოკუმენტაციის სისრულეს და მის შესაბამისობას 
საკონკურსო მოთხოვნებთან, ახდენს მიღებული დოკუმენტაციის სისწორის შემოწმებასა და 
გადამოწმებას; ამზადებს კომისიის გადაწყვეტილების პროექტებს საკონკურსო 
დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით; 

გ) უზრუნველყოფს კომისიის წევრთა გაფრთხილებას კომისიის სხდომის ჩატარების 
ადგილისა და დროის შესახებ; ორგანიზებას უწევს კომისიის სხდომის დარბაზის მოწყობას, 
მასალების გამრავლებასა და დარიგებას, კომისიის სხდომის ოქმის შედგენას; 

დ) ახდენს კონკურსანტთა რეგისტრაციას; 
ე) უზრუნველყოფს წერითი დავალების, ტესტირებისა და გასაუბრების გავლის 

ორგანიზებას და კომისიის მიერ განსაზღვრულ სამუშაოთა შესრულებას; 
ვ) უზრუნველყოფს კომისიის გადაწყვეტილებითა და კომისიის თავმჯდომარის 

ბრძანებით განსაზღვრულ დავალებებათა შესრულებას. 
შესასრულებელ სამუშაოდან გამომდინარე, სამდივნო, როგორც წესი, 

დაკომპლექტებული უნდა იქნეს ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეებისგან. 
უპირატესად ადამიანური რესურსების მართვის (კადრების) სამსახურის ან 
ადმინისტრაციული სამსახურის თანამშრომლებისგან. ამავდროულად, 
გასათვალისწინებელია ისიც, რომ სამდივნოს თანამშრომელი თავად არ უნდა 
მონაწილეობდეს გამოცხადებულ კომკურსში. 

სამდივნოს შექმნა ხდება საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის 
გადაწყვეტილებით.  სამდივნოს როგორც შექმნა, ასევე სამდივნოს თანამშრომელთა 
დანიშვნა და მათ შორის ფუნქციების განაწილება, ბრძანებულების შესაბამისად, 
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის პრეროგატივაა. თუმცა, სამდივნოს 
საჯარო მოხელეებით დაკომპლექტების შემთხვევაში შეიძლება შეიქმნას გარკვეული 
ტექნიკური პრობლემები. თუ კომისიის თავმჯდომარე იმავდროულად არის დაწესებულების 



45	  

	  

ხელმძღვანელი ან მისი მოადგილე, ეს პრობლემა შეიძლება ნაკლებად წარმოიშვას, 
მაგრამ თუ კომისიის თავმჯდომარე გარედან მოწვეული პირია, მის მიერ საჯარო 
მოხელეთაგან სამდივნოს ერთპიროვნულად შექმნა შეუძლებელი გახდება ამ საკითხის 
დაწესებულების ხელმძღვანელთან კოორდინირების გარეშე.  

 
კონკურსის  ჩატარების  საჯაროობა  
 კონკურსის ობიექტურობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა კონკურსის 

საჯაროობის უზრუნველყოფა. ამასთან, კონკურსის საჯაროობა იმგვარად უნდა იყოს 
უზრუნველყოფილი, რომ არ დაირღვეს არც პირთა პერსონალური ინფორმაციის 
კონფედენციურობა და არც კონკურსის ჩატარებას შეეშალოს ხელი. ამიტომ, აუცილებელია 
წინასწარვე დაიგეგმოს და ყველა დაინტერესებულ პირთათვის გახდეს ცნობილი კონკურსის 
საჯაროობის უზრუნველყოფის წესები და პირობები. საქართველოს პრეზიდენტის 2009 
წლის N46 ბრძანებულების მე-3 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით საჯაროობის პრინციპი 
განმარტებულია, რომ „კონკურსის პროცედურასთან დაკავშირებული სამართლებრივი 
აქტები, საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სხდომის ოქმები და კონკურსის შედეგები 
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული პირისათვის“. კანონმდებლობა სხვა 
რაიმე დამატებით მოთხოვნას კონკურსის საჯაროობასთან დაკავშირებით არ აყენებს. 
მაგარმ ისეიც გასათვალისწინებელია, რომ ეს არის მხოლოდ მინიმალური დონე. 
დაწსებულებამ და კომისიამ ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით უნდა 
უზრუნველყონ კონკურსის მაქსიმალური საჯაროობა. ეს შეიძლება მიღწეული იქნეს 
როგორც საკონკურსო-საატესტაციო, ასევე საპრეტენზიო კომისიებში საზოგადოებრივ 
ორგანიზაციათა (არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს) და მასმედიის  
წარმომადგენელთა მოწვევით, ასევე დამკვირვებლებად დაშვების შესახებ. 
დამკვირვებლებად მოწვეულ პირებს აუცილებლად უნდა განემარტოს მათი უფლება-
მოვალეობები, რათა არ მოხდეს არც კონფიდენციალური ინფორმაციის გაცემა, არც 
კონკურსის მიმდინარეობაზე ხელის შეშლა, მათ შორის კონკურსანტებზე ფსიქოლოგიური 
დისკომფორტის შექმნა. ამიტომ, თუ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება ფოტო, აუდიო ან 
ვიდე გადაღებების შესახებ, აუცილებელია, რომ იგი შესრულდეს კონკურსის პროცესის 
ხელშეუშლელად. 

კანონმდებლობა კონკურსის საჯაროობასთან დაკავშირებით უმთავრეს ყურადღებას 
ამახვილებს დოკუმენტაციის ხელმისაწვდომობაზე. კონკურსთან დაკავშირებული 
ცალკეული დოკუმენტების გამოქვეყნების წესი მოცემულია „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 
საქართველოს კანონით, რომლის თანახმად განცხადება კონკურსის გამოცხადების შესახებ 
უნდა გამოქვეყნდეს საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე, 
ხოლო 2014 წლის 1 იანვრამდე ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის ვაკანტური 
თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის შესახებ განცხადება ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოებმა გარდა საჯარო სამსახურის ვებგვერდისა, ასევე უნდა 
გამოაქვეყნონ იმ ადგილობრივ ბეჭდვით ორგანოში, რომელიც გამოდის კვირაში ერთხელ 
მაინც და ვრცელდება თვითმმართველი ერთეულის მთელ ტერიტორიაზე. რაც შეეხება 
კონკურსთან დაკავშირებულ სხვა აქტებს, როგორიცაა კომისიის სხდომის ოქმები, 
კონკურსის პროგრამა თუ ტესტები, კონკურსის გრაფიკი, კონკურსის შედეგები და ა.შ. 
კანონმდებლობით მათი გამოქვეყნების სპეციალური წესი დადგენილი არ არის, 
პრეზიდენტის ბრძანებულებაში მითითებაა მხოლოდ მათ ხელმისაწვდომობაზე. თუმცა, 
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როგორ შეიძლება ეს დოკუმენტები გახდეს ყველასათვის ხელმისაწვდომი, 
უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს დაწესებულებისა და კომისიის მიერ. ამ ინფორმაციისთვის 
სასურველია გამოიყოს სპეციალური საინფორმაციო დაფა და ამავდროულად ინფორმაცია 
დადგენილ ვადებში განთავსდეს თვითმმართველი ერთეულის ვებგვერდზე, რაც საშუალებას 
მისცემს ყველა დაინტერესებულ პირს ადმინისტრაციულ შენობაში მისვლის გარეშე 
დროულად მიიღონ მათთვის საჭირო ინფორმაცია.              

 
კონკურსის  შედეგების  გასაჩივრება .  საპრეტენზიო  კომისიის  შექმნისა  და  

მუშაობის  წესი  
კონკურსის პროცესში გასაჩივრების საკითხი კანონმდებლობით არც თუ 

სრულყოფილადაა გადაწყვეტილი. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონში არაფერია 
ნათქვამი კონკურსის გასაჩივრებაზე. პრეზიდენტის 2009 წლის N46 ბრძანებულებით 
ნაწილობრივ შევსებულია ეს ხარვეზი. კერძოდ, ბრძანებულებით დამტკიცებული წესის მე-8 
მუხლის პირველი პუნქტი მიუთითებს, რომ საპრეტენზიო კომისია უნდა შეიქმნას სწორედ 
კონკურსის პროცედურებსა და შედეგებთან დაკავშირებული პრეტენზიების განხილვის 
მიზნით. თუმცა სრულყოფილად ეს საკითხი არც ამ წესით არ არის დარეგულირებული. მე-8 
მუხლის პირველი პუნქტი მიუთითებს, რომ საპრეტენზიო კომისიის განხილვის საგანი უნდა 
იყოს როგორც კონკურსის შედეგები, ასევე კონკურსის პროცედურასთან დაკავშირებით 
წამოჭრილი პრობლემები. მაგრამ, ამავე მუხლის მე-9 პუნქტი კონკურსანტს უფლებას 
აძლევს საპრეტენზიო კომისიას მიმართოს კონკურსის თითოეული ეტაპის შედეგების 
გამოცხადებიდან 2 დღის ვადაში. შედეგებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების 
გასაჩივრების ეს ვადა მართებულია, თუმცა იგივე ვერ ითქმის პროცედურულ საკითხებთან 
დაკავშირებულ დავაზე. ასეთ შემთხვევაში მართებულია კონკურსით გათვალისწინებულ 
ღონისძიებების ჩატარების ინსტრუქციაში გაიწეროს თუ როგორ ხდება პროცედურულ 
დავასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა. პროცედურული სახის საკითხები 
წარმოიშობა კონკურსის მიმდინარეობის პროცესში და ითხოვს ოპერატიულ გადაწყვეტას, 
რადგან საკითხის გადაწყვეტის გაჭიანურებამ შეიძლება კონკურსანტს შეუზღუდოს 
კონკურსში მონაწილეობის უფლება. ამიტომ, მიზანშეწონილი იქნება თუ  კონკურსის 
მიმდინარეობისას პროცედურულ დავასთან დაკავშირებით დაინტერესებული პირს უფლება 
მიეცემა მიმართაოს უშუალოდ საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარეს, 
რომელიც ვადლებული იქნება ასეთ საკითხზე დაუყოვნებლივ მიიღოს შესაბამისი 
გადაწყვეტილება. იმ შემთხვევაში, თუ პირს არ დააკმაყოფილებს საკონკურსო-საატესტაციო 
კომისიის თავმჯდომარის ეს გადაწყვეტილება, მას უფლება უნდა ქონდეს გადაწყვეტილება 
წერილობით გაასაჩივროს იმავე დღეს საპრეტენზიო კომისიაში, რომელიც ვალდებული 
იქნება არა უგვიანეს 2 დღის ვადაში განიხილოს და მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება.  

პრეზიდენტის ბრძანებულების შესაბამისად, კონკურსის თითოეული ეტაპის 
შედეგების შესახებ საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილება დაინტერესებული 
მხარის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს საპრეტენზიო კომისიაში შედეგების გამოცხადებიდან 
არა უგვიანეს 2 დღისა. ამავე ბრძანებულებით დადგენილია საჩივრის განხილვის ვადა, 
რომლის მიხედვითაც საპრეტენზიო კომისიის სახელზე შეტანილი განცხადება განიხილება 
არა უმეტეს 3 დღეში და საპრეტენზიო კომისიის დასკვნა ხარვეზის შესახებ საბოლოო 
გადაწყვეტილების მისაღებად წარედგინება საკონკურსო-საატესტაციო კომისიას. საბოლოო 
გადაწყვეტილებას იღებს საკონკურსო-საატესტაციო კომისია საპრეტენზიო კომისიის 
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გადაწყვეტილების გათვალისწინებით. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიას უფლება აქვს, 
საჭიროების შემთხვევაში, მოიწვიოს გაფართოებული სხდომა საპრეტენზიო კომისიის 
წევრთა მონაწილეობით. პრეზიდენტის ბრძანებულება არ ითვალისწინებს, თუმცა 
პრაქტიკული მოსაზრებებიდან გამომდინარე ინსტრუქციაში სასურველია 
გათვალისწინებული იყოს საკითხის შემცირებულ ვადებში გადაწყვეტის შესაძლებლობა, 
რათა განცხადების დაკმაყოფილების შემთხვევაში კანდიდატს ქონდეს საშუალება 
მონაწილეობა მიიღოს გრაფიკით დადგენილ კონკურსის შემდგომ ეტაპების გავლაში. 

 პრეზიდენტის 2009 წლის N46 ბრძანებულების მე-9 მუხლით „კონკურსის პროცესთან 
და შედეგებთან დაკავშირებული დავა წყდება არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად.“ 
ასეთი ზოგადი ხასიათის ნორმის ნაცვლად სასურველია გაკეთდეს მითითება, რომ   
კონკურსის შედეგებთან დაკავშირებით საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის საბოლოო 
გადაწყვეტილება შეიძლება იქნეს გასაჩივრებული სასამართლოში. 
 

საპრეტენზიო  კომისიის  შექმნისა  და  მუშაობის  წესი  
 საპრეტენზიო კომისიის შექმნას ითვალისწინებს პრეზიდენტის 2009 წლის N46 

ბრძანებულება, რომლის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად „კონკურსის 
პროცედურებსა და შედეგებთან დაკავშირებული პრეტენზიების განხილვის მიზნით, 
კონკურსის ჩატარებისათვის პასუხისმგებელი დაწესებულების ხელმძღვანელის ბრძანებით 
იქმნება საპრეტენზიო კომისია“. ამავე მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილია, რომ  
„საპრეტენზიო კომისიის წევრთა რაოდენობასა და შემადგენლობას განსაზღვრავს 
დაწესებულების ხელმძღვანელი “. ბრძანებულებით დადგენილია საპრეტენზიო კომისიის 
წევრად დანიშვნის ერთად-ერთი შეზღუდვა, რომ „კომისიის წევრი, რომელიც 
მონაწილეობდა კონკურსის რომელიმე ეტაპის ჩატარებაში, არ შეიძლება იყოს 
საპრეტენზიო კომისიაში.“ თუმცა, ალბათ მხოლოდ ეს შეზღუდვა ვერ იქნება საკმარისი. 
საპრეტენზიო კომისია უნდა იყოს მაქსიმალურად დამოუკიდებელი საკონკურსო-
საატესტაციო კომისიისგან. ამიტომ სასურველია ინსტრუქციაში ჩაიდოს შეზღუდვა, რომლის 
მიხედვით საკონკურსო-საატესტაციო კომისიისა და საპრეტენზიო კომისიის 
თავმჯდომარეები არ შეიძლება იყვნენ სასმსახრეობრივად ურთიერთდაქვემდებარებულნი. 
მაგ. თუ საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარედ დაინიშნა მუნიციპალიტეტის 
გამგებელი, საპრეტენზიო კომისიის თავმჯდომარედ არ უნდა დაინიშნოს გამგეობის 
თანამშრომელი (გამგებლის მოადგილე ან სამსახურის უფროსი), რომელიც  უშუალო 
სამსახურეობრივ დაქვემდებარებაში იმყოფება.  

პრეზიდენტის ბრძანებულების თანახმად საპრეტენზიო კომისიის შემადგენლობაში 
შედიან კომისიის თავმჯდომარე, თავმჯდომარის მოადგილე და წევრები (მათ შორის 
მოწვეულები). საპრეტენზიო კომისიის თავმჯდომარის არყოფნის შემთხვევაში მის 
მოვალეობას ასრულებს თავმჯდომარის მოადგილე.  

საპრეტენზიო კომისიის სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება წევრთა 
ნახევარზე მეტი. კომისიის თითოეულ წევრს აქვს ერთი ხმის უფლება. გადაწყვეტილება 
მიიღება დამსწრე კომისიის წევრთა ხმების უბრალო უმრავლესობით. ხმების თანაბრად 
გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტად ითვლება თავმჯდომარის ხმა. ამასთან 
გასათვალისწინებელია, რომ საპრეტენზიო კომისიის გადაყვეტილებას აქვს მხოლოდ 
სარეკომენდაციო ძალა. საპრეტენზიო კომისია არ არის უფლებამოსილი შეცვალოს და/ან 
გააუქმოს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილება ან თავად მიიღოს 
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გადაწყვეტილება კონკურსთან დაკავშირებულ საკითხზე. პრეზიდენტის N46 ბრძანებულების 
მე-8 მუხლის 10-ე პუნქტის თანახმად „საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს საკონკურსო-
საატესტაციო კომისია საპრეტენზიო კომისიის გადაწყვეტილების გათვალისწინებით.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

დანართები  
 

– – – – – – – – – –  მუნიციპალიტეტის  (თვითმმართველი  ქალაქის)   საკრებულოს  
 დადგენილება  N––––  

ადგილობრივი  თვითმმართველობის   მოხელეთა  დამატებითი   
საკვალიფიკაციო  მოთხოვნების  დამტკიცების  შესახებ  

 
ქ . – – – – – –                                                        2013 წლის  – – – – – – –  

1. ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის შესაბამისად 
დამტკიცდეს ,,---------------- მუნიციპალიტეტის (თვითმმართველი ქალაქის) საჯარო 
მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები" (დანართი №1). 

2. ამ დადგენილებით განსაზღვრული დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების 
დაკმაყოფილება სავალდებულოა საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის (მერიის) 
მოხელის თანამდებობის დასაკავებლად. 

3. ატესტაციისას მოხელეთა და კონკურსის ჩატარებისას კანდიდატთა შეფასება 
ხორციელდება ამ დადგენილებით განსაზღვრული დამატებითი საკვალიფიკაციო 
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მოთხოვნების შესაბამისად. 
4. საკრებულოს თავმჯდომარემ 2013 წლის ,,---”  ,,--------” დაამტკიცოს დანართი №2 

ფორმით განსაზღვრული თვითმმართველობის საჯარო მოხელთა სამუშაოთა 
აღწერილობები. 

5. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 
საკრებულოს  თავმჯდომარე  

 
დადგენილების დანართიN1   

– – – – – – – – – –  მუნიციპალიტეტის  (თვითმმართველი  ქალაქის)   ადგილობრივი  
თვითმმართველობის   მოხელეთა  დამატებითი  საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები  

 
1. ადგილობრივი თვითმმართველობის ყველა საჯარო მოხელეს, გარდა სახანძრო-
სამაშველო სამსახურის მოხელეებისა, მოეთხოვება: 
ა) ქართულ ენაზე გამართული ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
ბ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel) და 
Internet Explorer-ის სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა; 
გ) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 

გ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 
გ.ბ) ევროპული ქარტია ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” 
გ.გ) საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” 
გ.დ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“; 
გ.ე) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (I, II, III და IV თავები); 
გ.ვ) ------------- მუნიციპალიტეტის (თვითმმართველი ქალაქის) საკრებულოს დებულება 

(რეგლამენტი); 
გ.ზ) ------------- მუნიციპალიტეტის (თვითმმართველი ქალაქის) გამგეობის (მერიის) 

დებულება; 
გ.თ) შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის დებულება. 

2. გამგებლის (მერის), გამგებლის (მერის) მოადგილის თანამდებობის დასაკავებლად, 
გარდა პირველი პუნქტით დადგენილი მოთხოვნებისა, სავალდებულოა მაგისტრის ან 
მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, პროფესიული კვალიფიკაციის შესაბამისი 
მენეჯერული  უნარები და ხელმძღვანელ თანამდებობაზე (საჯარო ან კერძო სამსახურში) 
მუშაობის  არანაკლებ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, სამუშაოთა აღწერილობით 
დადგენილი ნორმატიული აქტების ცოდნა და საჭირო უნარები. 
3. გამგეობის (მერიის) სამსახურის უფროსის, საკრებულოს აპარატის უფროსის, 
თვითმმართველი ერთეულის რწმუნებულის თანამდებობის დასაკავებლად, გარდა 
პირველი პუნქტით დადგენილი მოთხოვნებისა, სავალდებულოა არანაკლებ ბაკალავრის 
აკადემიური ხარისხი, ან ტექნიკური განათლება შესაბამის სფეროში, პროფესიული 
კვალიფიკაციის შესაბამისი მენეჯერული უნარები და ხელმძღვანელ ან უფროს 
თანამდებობაზე (საჯარო ან კერძო სამსახურში) მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი 
გამოცდილება, სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი ნორმატიული აქტების ცოდნა და 
საჭირო უნარები. 
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4. გამგეობის (მერიის) სამსახურის უფროსის მოადგილის, სამსახურის განყოფილების 
უფროსის, მთავარი სპეციალისტის  თანამდებობის დასაკავებლად, გარდა პირველი 
პუნქტით დადგენილი მოთხოვნებისა, სავალდებულოა არანაკლებ ბაკალავრის აკადემიური 
ხარისხი ან ტექნიკური განათლება შესაბამის სფეროში და არანაკლებ სპეციალისტის 
თანამდებობაზე (საჯარო ან კერძო სამსახურში) მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი 
გამოცდილება, სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი ნორმატიული აქტების ცოდნა და 
საჭირო უნარები. 
5. წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად, გარდა პირველი პუნქტით 
დადგენილი მოთხოვნებისა, სავალდებულოა არანაკლებ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი 
ან ტექნიკური განათლება შესაბამის სფეროში და საჯარო ან კერძო სამსახურში მუშაობის 
არანაკლებ 6 თვიანი გამოცდილება, სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი ნორმატიული 
აქტების ცოდნა და საჭირო უნარები. 
6. სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად, გარდა პირველი პუნქტით დადგენილი 
მოთხოვნებისა, სავალდებულოა არანაკლებ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ან 
ტექნიკური განათლება, სამუშაოთა აღწერილობით დადგენილი ნორმატიული აქტების 
ცოდნა და საჭირო უნარები. 
7. სახანძრო-სამაშველო სამსახურის საჯარო მოხელეებს მოეთხოვებათ გააჩნდეთ 
მეხანძრე–მაშველის სერტიფიკატი. 
 

დადგენილების დანართი N2   
 

ადგილობრივი  თვითმმართველობის  მოხელის  სამუშაოთა   
აღწერილობა  

 
ზოგადი  ინფორმაცია  

ორგანიზაციული  ერთეული   
თანამდებობის  დასახელება   
პოზიცია  (ფუნქცია)   
ანაზღაურება   
სამუშაოს  განაკვეთი   

ძირითადი  მოვალეობები  
ფუნქცია  პრიორიტეტულობა  დროის  დანახარჯი  (%) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ანგარიშვალდებულება   
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ანგარიშვალდებულობის  ფორმა   
  
სამსახურეობრივი  ზედამხედველობა   
  
ზედამხედველობის  ფორმა   
  
საქმიანი  შიდა  კონტაქტი   
  
  
შიდა  კონტაქტის  ფორმა   
  
საქმიანი  გარე  კონტაქტი   
  
  
გარე  კონტაქტის  ფორმა   
  

სამუშაოს  შესასრულებლად  გამოყოფილი  მატერიალური  რესურსები  
  
  
  

სამუშაოს  შესრულებისათვის  საჭირო  განათლება  და  გამოცდილება  
განათლება  (ხარისხი)  სავალდებულო  სასურველი  

  
სფერო /ფაკულტეტი  სავალდებულო  სასურველი  

  
სამუშაო  გამოცდილება  

დარგი   
გამოცდილების  
ხანგძლივობა  

სავალდებულო  სასურველი  
  

სამუშაოს  შესრულებისათვის  საჭირო  ნორმატიული  აქტები  
საქართველოს კონსტიტუცია; 
ევროპული ქარტია ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” 
საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” 
საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (I, II, III და IV თავები) 
------------- მუნიციპალიტეტის (თვითმმართველი ქალაქის) საკრებულოს დებულება 
(რეგლამენტი) 

------------- მუნიციპალიტეტის (თვითმმართველი ქალაქის) გამგეობის (მერიის) დებულება 
-------------- სამსახურის დებულება 

 
 
 

დანარჩენ გრაფებში მიეთითება 
ფუნქციების შესასრულებლად საჭირო 
სხვა ნორმატიული აქტები 
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სპეციალური  ტრენინგები  
ტრენინგების  თემატიკა   

 
 
 

უცხოური  ენა  სავალდებულო  სასურველი  
  

უცხოური  ენების  ცოდნის  
დონე  

ვერბალური  
კომუნიკაცია  

წერილობითი  კომუნიკაცია  

  
კომპიუტერული  
პროგრამები  

თემატური  კატეგორია  ცოდნის  დონე  
  
  

საკვანძო  კომპეტენციები  სავალდებულო  სასურველი  
  
  
  

 
სამუშაოთა აღწერილობის დანართის განმარტება 

ორგანიზაციული  ერთეული 	  -‐	  მიეთითება სტრუქტურული ერთეულის დასახელება 
თანამდებობის  დასახელება  – მიეთითება შტატით გათვალისწინებული თანამდებობა 
პოზიცია  (ფუნქცია)  – მიეთითება ის კონკრეტული ფუნქცია/როლი, რომლის შესრულებაც 
ევალება მითითებულ თანამდებობაზე დანიშნულ თანამშრომელს. ანუ იდენტურ 
თანამდებობებზე შესაძლოა განსხვავებული ფუნქციების (პოზიციების) მიბმა. 
ანაზღაურება  –  მიეთითება თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა 
სამუშაოს  განაკვეთი  – მიეთითება განაკვეთის სახეობა (სრული, ნახევარი, საათობრივი, 
დაუსწრებელი (დისტანციური) 
ფუნქცია  – დეტალურად ჩამოითვლება ის საკითხები, რომელთა შესრულებაც ევალება ამ 
თანამდებობის პირს.  
პრიორიტეტულობა  – ფუნქციით გათვალისწინებული თითოეული საკითხი ფასდება მისი 
მნიშვნელობით (მაღალი, საშუალო, დაბალი).  
დროის  დანახარჯი  (%) – ფუნქციით გათვალისწინებული თითოეული საკითხი ფასდება 
თანამდებობის პირის მიერ ამ საკითხზე სამუშაო დროის ხარჯვის პროცენტული 
მაჩვენებლით. 
ანგარიშვალდებულება  – მიეთითება ის თანამდებობის პირი ვის წინაშეც უშუალოდ არის 
ანგარიშვალდებული ეს თანამდებობის პირი (ვისგან ხდება სამუშაოსთან დაკავშირებით 
დავალებების მიღება) 
ანგარიშვალდებულობის  ფორმა  – მიეთითება ანგარიშვალდებულობის პერიოდულობა 
(ყოველკვირეული, ყოველთვიური, კვარტალური) და ფორმა (წერილობითი, ზეპირი) 
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სამსახურეობრივი  ზედამხედველობა  – მიეთითება ის თანამდებობის პირი (პირები) 
ვისაც უწევს ეს პირი სამსახურეობრივ ზედამხედველობას (აძლევს დავალებებს, ამოწმებს 
სამუსაოს შესრულებას და ა.შ.) 
ზედამხედველობის  ფორმა  – მიეთითება ზედამხედველობის განხორციელების 
პერიოდულობა (პერმანენტული, დავალების შესრულების შემდგომი, პერიოდული) და წესი 
(ზეპირი, წერილობითი) 
საქმიანი  შიდა  კონტაქტი  – მიეთითება ის თანამდებობის პირი (პირები) და 
დაწესებულების სტრუქტურული ერთეული, ვისთან საქმიანი კონტაქტით უწევს მას 
დაკისრებული ფუნქციების შესრულება 
შიდა  კონტაქტის  ფორმა  – მიეთითება რა ფორმით ხორციელდება შიდა საქმიანი 
ურთიერთობა (თათბირი, ინფორმაციის გაცვლა და ა.შ.) 
საქმიანი  გარე  კონტაქტი  – მიეთითება დაწესებულების გარეთ ის თანამდებობის პირი 
(პირები) და დაწესებულება (დაწესებულებები), ვისთან საქმიანი კონტაქტით უწევს მას 
დაკისრებული ფუნქციების შესრულება 
გარე  კონტაქტის  ფორმა  – მიეთითება რა ფორმით ხორციელდება შიდა საქმიანი 
ურთიერთობა (თათბირი, ინფორმაციის გაცვლა და ა.შ.) 
სამუშაოს  შესასრულებლად  გამოყოფილი  მატერიალური  რესურსები  – მიეთითება  
განათლება  (ხარისხი)  – მიეთითება ამ თანამდებობით გათვალისწინებული სამუშაოს 
შესასრულებლად სავალდებულო და სასურველი განათლების ხარისხი (დოქტორი, 
მაგისტრი, ბაკალავრი) 
სფერო /ფაკულტეტი  –  მიეთითება ამ თანამდებობით გათვალისწინებული სამუშაოს 
შესასრულებლად სავალდებულო და სასურველი განათლების სფერო 
დარგი  – მიეთითება ამ თანამდებობით გათვალისწინებული სამუშაოს შესასრულებლად 
სავალდებულო დარგობრივი ცოდნა (იურიდიული, ეკონომიკური, განათლება, აუდიტი და 
ა.შ.) 
გამოცდილების  ხანგძლივობა  – მიეთითება ამ თანამდებობით გათვალისწინებული 
სამუშაოს შესასრულებლად სავალდებულო და სასურველი სამუშაო გამოცდილების სტაჟი 
სამუშაოს  შესრულებისათვის  საჭირო  ნორმატიული  აქტები  -  მიეთითება ის 
სავალდებულო ნორმატიული აქტები, რომელთა ცოდნას აუცილებელია მოხელის მიერ 
თანამდებობით დადგენილი ფუნქციების შესახსრულებლად. (ნიმუშში მითითებულია 
მხოლოდ ის ნორმატიული აქტები, რომელთა ცოდნაც საჭიროა თვითმმართველობის 
ყველა მოხელისთვის (გარდა სახანძრო-სამაშველო სამსახურისა) 
ტრენინგების  თემატიკა  – მიეთითება იმ შესაძლო ტრენინგების თემატიკა, რომელთა 
გავლაც საჭიროა ამ თანამდებობით გათვალისწინებული სამუშაოს შესასრულებლად 
უცხოური  ენა  – მიეთითება ამ თანამდებობით გათვალისწინებული სამუშაოს 
შესასრულებლად სავალდებულო და სასურველი უცხო ენები 
უცხოური  ენების  ცოდნის  დონე  – მიეთითება ამ თანამდებობით გათვალისწინებული 
სამუშაოს შესასრულებლად უცხო ენების ზეპირი და წერითი საჭირო ცოდნის დონე 
კომპიუტერული  პროგრამები  – მიეთითება ამ თანამდებობით გათვალისწინებული 
სამუშაოს შესასრულებლად საჭირო კომპიუტერული პროგრამები (საოფისე პროგრამები, 
სტატისტიკური პროგრამები, ანგარიშგების/საბუღალტრო პროგრამები, ადამიანური 
რესურსების მართვის პროგრამები და ა.შ.) და მათი ცოდნის დონე 
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საკვანძო  კომპეტენციები  – მიეთითება ამ თანამდებობით გათვალისწინებული სამუშაოს 
შესასრულებლად საჭირო უნარები (მოცემული ცხრილიდან ერთი ან რამდენიმე)  
 
 

გუნდური მუშაობა 
პასუხისმგებლობის გრძნობა 
ორიენტირება პროფესიულ ზრდაზე/სწავლაზე 
დარგობრივი ცოდნა/კომპეტენტურობა 
ავტონომიურობა 
კომუნიკაციის უნარი 
ლიდერობა 
ეთიკურობა 
პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის უნარი 
ორგანიზებულობა 
შედეგზე ორიენტირებულობა 
სტრესგამძლეობა 
კრეატიულობა 
ინიციატივიანობა 
კრიტიკული აზროვნება 
სანდოობა 
ორიენტირება დეტალებზე 
სხვა 

 
 

 
--------------------  მუნიციპალიტეტის  (თვითმმართველი  ქალაქის)  საკრებულოს  

განკარგულება  N---  
ადგილობრივი  თვითმმართველობის  მოხელის  თანამდებობათა   

დასაკავებლად  კონკურსის  ჩატარების  ინსტრუქცია  
 

ქ .  ----------                                  , ,------“  „------------“  2013 
 
ინსტრუქცია, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „საჯარო 
თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 5 თებერვლის N46 ბრძანებულების შესრულების 
მიზნით განსაზღვრავს ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა თანამდებობის 
დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებისა და ჩატარების პროცედურებს.  
 

თავი  I .  ზოგადი  დებულებები  
 
მუხლი  1. კონკურსის  ცნება  
1. კონკურსი წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარო 
მოხელის ვაკანტურ თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატთა შერჩევის წესს, 
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კანდიდატების ვაკანტურ თანამდებობასთან გამოცხადებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის 
დადგენის და მათ შორის საუკეთესოს გამოვლენის მიზნით. 
2. კონკურსი სავალდებულოა გამოცხადდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოში შტატით გათვალისწინებული მოხელის ვაკანტური თანამდებობის 
დასაკავებლად. კონკურსი შესაძლებელია გამოცხადდეს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის შტატგარეშე საჯარო მოსამსახურის მისაღებადაც. 
3. ვაკანტურ თანამდებობად მიიჩნევა საჯარო დაწესებულების შტატით გათვალისწინებული 
ის დანიშვნითი თანამდებობა, რომელიც არ არის დაკავებული მოხელის მიერ. კონკურსი 
ასევე ცხადდება იმ შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობაზე, რომელზეც მოხელე 
დანიშნულია ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის პირველი 
პუნქტის ,,ვ” ქვეპუნქტის საფუძველზე (კონკურსის გარეშე დანიშნული დროებით 
მოვალეობის შემსრულებლები იმ ვაკანტურ თანამდებობაზე, რომელიც კონკურსის წესით 
უნდა შეივსოს). 
 
მუხლი  2. კონკურსის  მიზნები  და  ამოცანები  
1. კონკურსის მიზნებია: 
ა) საქართველოს მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლების უზრუნველყოფა დაიკავოს 
ნებისმიერი საჯარო თანამდებობა, თუ იგი აკმაყოფილებს კანონმდებლობით დადგენილ 
მოთხოვნებს; 
ბ) ვაკანტური თანამდებობის მოთხოვნათა გათვალისწინებით შესაბამისი და საუკეთესო 
კანდიდატის შერჩევა; 
გ) მაღალპროფესიული საკადრო კორპუსის ფორმირება. 
2. კონკურსის ამოცანებია: 
ა) კანდიდატის კვალიფიკაციის, პროფესიული დონის, შესაძლებლობებისა და პიროვნული 
თვისებების შეფასება; 
ბ) კანდიდატის პროფესიული ჩვევების, კვალიფიკაციის, შესაძლებლობებისა და 
პიროვნული თვისებების დასაკავებელი თანამდებობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის 
დონის განსაზღვრა. 
 
მუხლი  3. კონკურსის  პრინციპები  
კონკურსის პრინციპებია: 
ა) ობიექტურობა - კონკურსის პროცედურები უნდა იყოს არადისკრიმინაციული და 
მაქსიმალურად გამოირიცხოს სუბიექტური გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა; 
კონკურსის შედეგები უნდა დაეფუძნოს ისეთ ინფორმაციას, რომელიც ექვემდებარება 
გაზომვას, შემოწმებასა და გადამოწმებას; 
ბ) გამჭვირვალობა - გამოყენებული პროცედურები, მეთოდები და შეფასების კრიტერიუმები 
უნდა იყოს ნათლად ფორმულირებული, გასაგები და აღქმადი ყველა კანდიდატისათვის; 
კანდიდატს, რომელიც არ ეთანხმება კონკურსის შედეგს, უფლება აქვს მოითხოვოს ამ 
შედეგების გადამოწმება და მიიღოს შესაბამისი განმარტება; 
გ) თანასწორობა - კონკურსის ჩატარება უნდა ეფუძნებოდეს მოქალაქეთა თანასწორობას 
განურჩევლად რასის, სქესის, რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, 
საზოგადოებაში მათი მდგომარეობის, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური 
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კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისა, საცხოვრებელი 
ადგილისა; 
დ) საჯაროობა - კონკურსის პროცედურასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები, 
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სხდომის ოქმები და კონკურსის შედეგები ხელმი-
საწვდომი უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული პირისათვის; 
ე) კოლეგიურობა - კონკურსის ეტაპები უნდა ჩაატარდეს და შედეგები უნდა დამტკიცდეს 
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მიერ კენჭისყრის საშუალებით; 
ვ) კორექტულობა - კონკურსის ჩატარების ფორმები და მეთოდები, დასმული შეკითხვები 
უნდა იყოს კორექტული, საკონკურსო-საატესტაციო კომისია უნდა იყოს კეთილგანწყობილი 
და არ ახდენდეს კანდიდატზე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას. 
 
მუხლი  4. კონკურსში  მონაწილესადმი  დადგენილი  საერთო  მოთხოვნები  
1. ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის თანამდებობის დასაკავებელ კონკურსში 
მონაწილეობის უფლება აქვს საქართველოს ყველა მოქალაქეს მიუხედავად მის მიერ 
დაკავებული თანამდებობისა), რომელმაც მიაღწია 18 წლის ასაკს, აქვს საშუალო 
განათლება მაინც, ფლობს სახელმწიფო ენას და პასუხობს ვაკანტური თანამდებობის 
დასაკავებლად დადგენილ მოთხოვნებს. 
3. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის შესაბამისად 
კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად არ დაიშვება პირი, რომელიც: 
ა) ნასამართლევია განზრახ ჩადენილი დანაშაულისათვის და მოხსნილი არა აქვს 
ნასამართლობა; 
ბ) იმყოფება გამოძიების ქვეშ ან პატიმრობაში;  
გ) სასამართლოს გადაწყვეტილებით ცნობილია ქმედუუნაროდ ან შეზღუდული 
ქმედუნარიანობის მქონედ; 
დ) სასამართლოს მიერ ჩამორთმეული აქვს შესაბამისი თანამდებობის დაკავების უფლება; 
ე) სამედიცინო დასკვნის თანახმად მისი ჯანმრთელობა არ აკმაყოფილებს მოცემული 
თანამდებობის დასაკავებლად აუცილებელ მოთხოვნებს; 
ვ) არის უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის პრეტენდენტი კანონით ან საერთაშორისო 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გამონაკლისის გარდა. 
 
მუხლი  5. კონკურსის  ჩატარების  ფინანსური  და  ორგანიზაციული  
უზრუნველყოფა  
1. კონკურსის ჩატარებისათვის გათვალისწინებული ხარჯები, მათ შორის კომისიის მოწვეულ 
წევრთა შრომის ანაზღაურება, იფარება თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან. 
2. კომისიის მოწვეულ წევრს (არა საჯარო მოსამსახურეს) კომისიაში მუშაობის დროის 
გათვალისწინებით, საკრებულოს გადაწყვეტილებით ეძლევა კომპენსაცია 
განაცდურისათვის (პირის დღიური სამუშაო ხელფასის შესაბამისად, ხოლო თუ პირი არ 
მუშაობს, საჯარო მოხელისათვის მივლინების პერიოდში დადგენილი დღიური ნორმის 
შესაბამისად). 
3. მოქალაქეები კონკურსში მონაწილეობისათვის გაღებულ ხარჯებს (მგზავრობა, 
საცხოვრებელი ადგილის დაქირავება, დოკუმენტების გამრავლება – დაგზავნა და ა.შ.) 
ფარავენ პირადი სახსრებით. 
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4. კონკურსის ჩატარების ორგანიზაციული უზრუნველყოფისათვის იქმნება საკონკურსო-
საატესტაციო კომისიის სამდივნო საკრებულოს აპარატის და/ან გამგეობის (მერიის) 
ადმინისტრაციული სამსახურის იმ თანამშრომელთა შემადგენლობით, რომლებიც არ 
ღებულობენ კონკურსში მონაწილეობას. სამდივნოს პერსონალურ შემადგენლობას 
საკრებულოს თავმჯდომარესთან შეთანხმებით განსაზღვრავს საკონკურსო-საატესტაციო 
კომისიის თავმჯდომარე. 
 
მუხლი  6. კონკურსის  ჩატარების  ეტაპები  
1. კონკურსი შედგება სამი ეტაპისაგან: 
ა) მოსამზადებელი ეტაპი; 
ბ) ძირითადი ეტაპი 
გ) დასკვნითი ეტაპი. 
2. კონკურსის მოსამზადებელი ეტაპი მოიცავს: 
ა) საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნას და საკონკურსო-
საატესტაციო კომისიის ფორმირებას (თუ კომისია არ არის შექმნილი); 
ბ) საპრეტენზიო კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნას და საპრეტენზიო კომისიის 
ფორმირებას (თუ კომისია არ არის შექმნილი); 
გ) საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სამდივნოს შექმნას; 
დ) ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის შესაბამისად 
თვითმმართველობის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენას 
(თუ ეს მოთხოვნები არ არის საკრებულოს დადგენილებით უკვე განსაზღვრული); 
ე) ვაკანტური თანამდებობის შესაბამისი საკონკურსო მოთხოვნების მომზადებას; 
ვ) კონკურსის ჩატარების ფორმების განსაზღვრას და გამოქვეყნებას; 
ზ) კონკურსის ჩატარების გრაფიკის დადგენას და გამოქვეყნებას; 
თ) ვაკანტური თანამდებობების მიხედვით საკონკურსო პროგრამის მომზადებასა და 
გამოქვეყნებას; 
ი) „ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა ტესტირების და გასაუბრების წესის“ 
მომზადებასა და გამოქვეყნებას; 
კ) საკვალიფიკაციო მოთხოვნებიდან გამომდინარე ტესტების მომზადებასა და მათ 
შესაძლო გამოქვეყნებას; 
ლ) წერითი დავალების თემატიკის განსაზღვრას; 
მ) კონკურსის გამოცხადებას. 
3. კონკურსის ძირითადი ეტაპი იწყება კონკურსზე განცხადებების მიღების ვადის 
დამთავრებით და გულისხმობს: 
ა) საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მიერ კონკურსზე შემოტანილი განცხადებების და 
თანდართული მასალების განხილვას, შემოწმებას, დაზუსტებას და გადაწყვეტილების 
მიღებას პირის კონკურსში კანდიდატად ჩართვის ან უარის თქმის შესახებ;  
ბ) კანდიდატთა ცოდნის დონისა და უნარ-ჩვევების შემოწმებას წერითი დავალების, 
ტესტირების, გასაუბრების ფორმების გამოყენებით. 
4. კონკურსის დასკვნითი ეტაპი მოიცავს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მიერ 
კონკურსის შედეგების შეჯამებას, საპრეტენზიო კომისიისაგან მიღებული წინადადებების 
განხილვას, გადაწყვეტილების მიღებას საუკეთესო კანდიდატის გამოვლენისა და 
თანამდებობაზე დასანიშნად წარდგენის ან კონკურსის ჩაშლილად გამოცხადების შესახებ. 
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მუხლი  7. კონკურსის  ჩატარების  ენა  
კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადების წარდგენა, კონკურსით 
გათვალისწინებული პროცედურები (წერითი დავალება, ტესტირება და გასაუბრება) 
ტარდება სახელმწიფო ენაზე. 
 

თავი  I I .  კონკურსის  მოსამზადებელი  ეტაპი  
 
მუხლი  8. საკონკურსო -საატესტაციო  კომისია  
1. ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა კონკურსსა და ატესტაციის ჩატარებას 
უზრუნველყოფს თვითმმართველი ერთეულის საკონკურსო-საატესტაციო კომისია. 
2. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარეს, განკარგულებით ნიშნავს 
საკრებულო, საკუთარი უფლებამოსილების ვადით. 
3. საკონკურსო-სატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელების 
უფლება აქვს საკრებულოს წევრს. საკრებულოს წევრს უფლება აქვს საკონკურსო-
საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის კანდიდატად წამოაყენოს როგორც საკუთარი, ისე 
სხვა პირის, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების წინადადებების 
გათვალისწინებით, კანდიდატურა, კანდიდატის თანხმობით. კომისიის თავმჯდომარის 
კანდიდატურების დასახელების შემდეგ საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარე აცხადებს 
კანდიდატთა სიას და ითხოვს მათ თანხმობას, კენჭი იყარონ საკონკურსო-სატესტაციო 
კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე. სხდომის თავმჯდომარე კენჭისყრისათვის ადგენს 
კანდიდატთა ერთიან სიას მათი წარდგენის რიგითობის მიხედვით. საკონკურსო-
სატესტაციო კომისიის თავმჯდომარედ  არჩეულად ჩაითვლება კანდიდატი, რომელსაც 
მხარი დაუჭირა საკრებულოს სხდომაზე დამსწრე წევრთა უმრავლესობამ, მაგრამ არა 
ნაკლებ საკრებულოს წევრთა სიითი შემადგენლობის ერთმა მესამედმა. თუ ვერც ერთმა 
კანდიდატმა ვერ მიიღო ხმების საჭირო რაოდენობა, ხდება კანდიდატთა ხელახალი 
დასახელება და ხელახალი კენჭისყრა. 
4. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე ვადამდე შეიძლება იქნეს 
განთავისუფლებული პირადი განცხადებით და/ან საკრებულოს განკარგულებით. 
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან განთავისუფლების 
საკითხის დასმის უფლება აქვს საკრებულოს წევრს. გადაწყვეტილება მიიღება საკრებულოს 
მიერ საკრებულოს წევრთა სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით. 
4. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე დანიშვნიდან ერთი კვირის ვადაში, 
ჩასატარებელი კონკურსის მოცულობისა და სპეციფიკის გათვალისწინებით განსაზღვრავს 
კომისიის წევრთა რაოდენობას და კომისიის წევრთა სავარაუდო კანდიდატებს. კომისიის 
წევრთა რაოდენობა, კომისიის თავმჯდომარის ჩათვლით, უნდა იყოს კენტი. კომისია უნდა 
შედგებოდეს არა ნაკლებ 5 და არა უმეტეს 11წევრისაგან.  
5. როგორც წესი, კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება შემდეგი პროპორციით: 1/3 - 
საკრებულოს შემადგენლობიდან, 1/3 არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მოხელეთა 
პროფესიული კავშირის წარმომადგენელი, 1/3 - დამოუკიდებელი სპეციალისტები. კომისიის 
წევრებს ნიშნავს კომისიის თავმჯდომარე მათი თანხმობით. კომისიის წევრი კომისიის 
თავმჯდომარის ბრძანებით კომისიის წევრობიდან შეიძლება განთავისუფლდეს ნებისმიერ 
დროს პირადი განცხადების, კომისიის სხდომაზე ზედიზედ 3-ჯერ გამოუცხადებლობის და/ან 
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დაკისრებული მოვალეობის შეუსრულებლობის გამო. კომისიის განთავისუფლებული 
წევრის შეცვლა ხდება კომისიის თავმჯდომარის მიერ დადგენილი პროპორციის დაცვით. 
 
მუხლი  9. საკონკურსო -საატესტაციო  კომისიის  სხდომა  
1. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება წევრთა 
ნახევარზე მეტი. კომისიის თითოეულ წევრს აქვს ერთი ხმის უფლება. 
2. კომისიის გადაწყვეტილება მიიღება ღია კენჭისყრით, დამსწრე კომისიის წევრთა ხმების 
უბრალო უმრავლესობით. ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში, გადამწყვეტია სხდომის 
თავმჯდომარის ხმა. 
3. კომისიის სხდომა ფორმდება ოქმით, რომელსაც ხელს აწერენ სხდომის თავმჯდომარე 
და დამსწრე კომისიის წევრები. კომისიის წევრს უფლება აქვს თავისი განსხვავებული აზრი 
დაურთოს ოქმს, რის შესახებაც ოქმში კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი. 
4. კომისიის სხდომას კომისიის წევრების გარდა სხვა პირი შეიძლება ესწრებოდეს მხოლოდ 
კომისიის თავმჯდომარის თანხმობით. კომისიის გადაწყვეტილებით შეიძლება ჩატარდეს 
კომისიის საჯარო სხდომა. 
 
მუხლი  10. კომისიის  თავმჯდომარე  და   თავმჯდომარის  მოადგილე  
1. საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე: 
ა) იწვევს და თავმჯდომარეობს კომისიის სხდომებს; 
ბ) ანაწილებს ფუნქციებს კომისიის წევრთა შორის; 
გ) კომისიის შემადგენლობიდან ნიშნავს და ათავისუფლებს კომისიის თავმჯდომარის 
მოადგილეს; 
დ) საჭიროების შემთხვევაში ქმნის საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სპეციალიზირებულ 
შემადგენლობას და ნიშნავს მის თავმჯდომარეს; 
ე) კომისიის წევრებთან შეთანხმებით განსაზღვრავს საკითხთა განხილვის თანმიმდევრობას; 
ვ) ხელს აწერს კომისიის გადაწყვეტილებებს, სხდომის ოქმებს და სხვა ოფიციალურ 
დოკუმენტაციას; 
ზ) საკონკურსო კომისიის წევრებს შორის ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში აქვს 
უპირატესი ხმის უფლება; 
თ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში გამოსცემს 
ინდივიდუალურ-სამართლებრივ აქტს - კომისიის თავმჯდომარის ბრძანებას; 
ი) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა 
უფლებამოსილებებს.  
2. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეს ნიშნავს კომისიის 
თავმჯდომარე კომისიის წევრთაგან. კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ასრულებს 
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის უფლება-მოვალეობებს თავმჯდომარის 
არ ყოფნის შემთხვევებში. 
  
მუხლი  11. საკონკურსო -საატესტაციო  კომისიის  სამდივნო    
1. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მუშაობის ორგანიზებას უზრუნველყოფს კომისიის 
სამდივნო. სამდივნო შედგება საკრებულოს აპარატის და/ან გამგეობის (მერიის) 
ადმინისტრაციული სამსახურის იმ თანამშრომლებისაგან, რომლებიც არ მონაწილეობენ 
კონკურსში. სამდივნოს თანმაშრომლებს საკრებულოს თავმჯდომარესთან შეთანხმებით 



60	  

	  

ნიშნავს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე. სამდივნოს მიმდინარე 
საქმიანობას უძღვება მდივანი, რომელსაც სამდივნოს შემადგენლობიდან ნიშნავს 
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე (როგორც წესი, ადმინისტრაციული 
სამსახურის უფროსი ან კადრების (ადამიანური რესურსების მართვის) სამსახურის უფროსი). 
2.  სამდივნო: 
ა) უზრუნველყოფს საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღებას, რეგისტრაციას და 
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა წერითი დავალების, ტესტირების და 
გასაუბრების გავლის წესით”  დადგენილი ფორმით მათ დამუშავებას; 
ბ) ამოწმებს საკონკურსო დოკუმენტაციის სისრულეს და მის შესაბამისობას საკონკურსო 
მოთხოვნებთან, ახდენს მიღებული დოკუმენტაციის სისწორის შემოწმებასა და 
გადამოწმებას; ამზადებს კომისიის გადაწყვეტილების პროექტებს საკონკურსო 
დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით; 
გ) უზრუნველყოფს კომისიის წევრთა გაფრთხილებას კომისიის სხდომის ჩატარების 
ადგილისა და დროის შესახებ; ორგანიზებას უწევს კომისიის სხდომის დარბაზის მოწყობას, 
მასალების გამრავლებასა და დარიგებას, კომისიის სხდომის ოქმის შედგენას; 
დ) ახდენს კონკურსანტთა რეგისტრაციას; 
ე) საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მიერ დამტკიცებული ,,ადგილობრივი 
თვითმმართველობის მოხელეთა წერითი დავალების, ტესტირების და გასაუბრების გავლის 
წესის” შესაბამისად უზრუნველყოფს წერითი დავალების, ტესტირებისა და გასაუბრების 
გავლის ორგანიზებას და ამ წესით განსაზღვრულ სამუშაოთა შესრულებას; 
ვ) ასრულებას ამ ინსტრუქციით, კომისიის გადაწყვეტილებითა და კომისიის თავმჯდომარის 
ბრძანებით განსაზღვრულ დავალებებს. 
 
მუხლი  12. საპრეტენზიო  კომისია  
1. კონკურსის პროცედურებსა და შედეგებთან დაკავშირებული პრეტენზიების განხილვის 
მიზნით, საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით იქმნება საპრეტენზიო კომისია. 
2. საპრეტენზიო კომისიის წევრთა რაოდენობასა და შემადგენლობას განსაზღვრავს 
საკრებულოს თავმჯდომარე. პირი არ შეიძლება ერთდროულად იყოს საპრეტენზიო და 
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის შემადგენლობაში. 
3. საპრეტენზიო კომისია თავის შემადგენლობიდან ირჩევს კომისიის თავმჯდომარეს და 
თავმჯდომარის მოადგილეს. საპრეტენზიო კომისიის თავმჯდომარე და საკონკურსო-
სატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე არ შეიძლება იყვნენ სამსახურეობრივად 
ურთიერთდაქვემდებარებულნი.  
4. საპრეტენზიო კომისიის თავმჯდომარის არყოფნის შემთხვევაში მის მოვალეობას 
ასრულებს თავმჯდომარის მოადგილე.  
5. საპრეტენზიო კომისიის სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება წევრთა ნახევარზე 
მეტი. კომისიის თითოეულ წევრს აქვს ერთი ხმის უფლება. 
6. საპრეტენზიო კომისიის გადაწყვეტილება მიიღება დამსწრე კომისიის წევრთა ხმების 
უბრალო უმრავლესობით. ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტად ითვლება 
თავმჯდომარის ხმა. 
7. საპრეტენზიო კომისიის გადაწყვეტილება ფორმდება ოქმით, რომელსაც ხელს აწერენ 
საპრეტენზიო კომისიის სხდომის თავმჯდომარე და დამსწრე კომისიის წევრები. 
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8. საპრეტენზიო კომისიის წევრს უფლება აქვს თავისი განსხვავებული აზრი დაურთოს ოქმს, 
რის შესახებაც ოქმში კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი. 
9. პირს საპრეტენზიო კომისიისადმი მიმართვის უფლება აქვს კონკურსის თითოეული 
ეტაპის შედეგების გამოცხადებიდან არა უგვიანეს 2 დღისა. საპრეტენზიო კომისიის სახელზე 
შეტანილი განცხადება განიხილება არა უმეტეს 3 დღეში. მიღებული გადაწყვეტილების 
თანახმად შედგება ოქმი გამოვლენილი ხარვეზის შესახებ და საბოლოო გადაწყვეტილების 
მისაღებად წარედგინება საკონკურსო-საატესტაციო კომისიას. 
10. საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს საკონკურსო-საატესტაციო კომისია საპრეტენზიო 
კომისიის გადაწყვეტილების გათვალისწინებით. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიას 
უფლება აქვს, საჭიროების შემთხვევაში, მოიწვიოს გაფართოებული სხდომა საპრეტენზიო 
კომისიის წევრთა მონაწილეობით. 
 
მუხლი  13. თვითმმართველობის  მოხელეთა  სამუშაოთა  აღწერილობა  
1. თვითმმართველობის მოხელეთა სამუშაოთა აღწერილობა დგება ,,სახაზინო (საბიუჯეტო) 
დაწესებულებებში ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემის 
მინიმალური სტანდარტის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 20 
თებერვლის N57 დადგენილებით განსაზღვრული ფორმით. 
2. თვითმმართველობის მოხელის სამუშაოთა აღწერილობის შედგენას უზრუნველყოფს 
საკადრო (ადამიანური რესურსების მართვის) სამსახური შესაბამისი მოხელის უშუალო 
ხელმძღვანელთან ერთად. თვითმმართველობის მოხელის სამუშაოთა აღწერილობას 
(თანამდებობრივ ინსტრუქციას) გამგებლის (მერის) წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულოს 
თავმჯდომარე. 
3. თვითმმართველობის მოხელეთა სამუშაოთა აღწერილობების საფუძველზე დგინდება 
მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები. 
  
მუხლი  14. თვითმმართველობის  მოხელეთა  დამატებითი  საკვალიფიკაციო  
მოთხოვნების  დადგენა  
1. თვითმმართველობის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, ,,საჯარო 
სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის შესაბამისად, განისაზღვრება 
საკრებულოს დადგენილებით.  
2. თვითმმართველობის მოხელის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები მოიცავს: 
ა) პროფესიული ცოდნის მოთხოვნებს; 
ბ) ზოგადი უნარების მოთხოვნებს; 
გ) პროფესიული უნარების მოთხოვნებს. 
3. თვითმმართველობის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები იყოფა ორ 
ჯგუფად: 
ა) მინიმალური (საერთო) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, რომელიც საერთოა 
თვითმმართველობის ყველა მოხელისათვის; 
ბ) სპეციალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, რომელიც დგინდება მოხელეთა 
თანამდებობრივი რანგებისა და სამუშაოთა აღწერილობების შესაბამისად.  
  
მუხლი  15. საკონკურსო  მოთხოვნების  მომზადება  
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1. საკონკურსო-საატესტაციო კომისია უზრუნველყოფს ვაკანტური თანამდებობის შესაბამისი 
საკონკურსო მოთხოვნების მომზადებას ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს 
კანონით დადგენილი მოხელის ძირითადი მოთხოვნებისა და საკრებულოს დადგენილებით 
განსაზღვრული დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესაბამისად. 
2. საკონკურსო მოთხოვნები აისახება და ქვეყნდება კონკურსის შესახებ განცხადებაში. 
 
მუხლი  16. კონკურსის  ჩატარების  ფორმები  
1. კონკურსის ჩატარების ფორმებია: 
ა) წერითი დავალება; 
ბ) ტესტირება; 
გ) გასაუბრება. 
2. წერითი დავალება გულისხმობს კონკურსანტის მიერ წერითი ნამუშევრის შესრულებას, 
წარდგენასა და დაცვას საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მიერ განსაზღვრულ თემაზე. 
წერითი დავალება ძირითადად გამოიყენება თვითმმართველობის ხელმძღვანელ 
თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსის ჩატარებისას. 
3. ტესტირება წარმოადგენს კონკურსანტთა პროფესიული ცოდნის დონისა და უნარების  
შემოწმებას ტესტების მეშვეობით. 
4. გასაუბრება წარმოადგენს კონკურსანტის ზეპირ გამოცდას, რომელიც ტარდება კომისიის 
მიერ კონკურსანტის პირადი და პრაქტიკული უნარჩვევების დადგენის მიზნით. 
5. საკონკურსო-საატესტაციო კომისია, საკრებულოს თავმჯდომარესთან შეთანხმებით და 
ვაკანტური თანამდებობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, განსაზღვრავს ამ თანამდებობის 
დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების ფორმას.  
6. კონკურსის ჩატარებისას შეიძლება გამოყენებული იქნეს როგორც ერთი, ისე რამდენიმე 
ან ყველა ფორმა.  
  
მუხლი  17. კონკურსის  ჩატარების  გრაფიკი  
1. კონკურსის ჩატარების გრაფიკში მიეთითება: 
ა) საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სხდომების დრო; 
ბ) კონკურსთან დაკავშირებული ღონისძიებების ვადები და თანმიმდევრობა; 
გ) კონკურსის თითოეული ეტაპის ჩატარების დრო. 
2. კონკურსის ჩატარების გრაფიკი უნდა გამოქვეყნდეს კონკურსის ძირითადი ეტაპის 
დაწყებამდე ერთი კვირით ადრე მაინც.  
 
მუხლი  18.  ვაკანტური თანამდებობების მიხედვით საკონკურსო პროგრამის 
მომზადება  
1. საკონკურსო-საატესტაციო კომისია ვაკანტური თანამდებობის დამატებითი 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებიდან გამომდინარე ამზადებს და აქვეყნებს საკონკურსო 
პროგრამას.  
2. საკონკურსო პროგრამით განისაზღვრება საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებში 
მოცემული ის საკითხები, რომლის ცოდნაც მოეთხოვებათ კონკურსანტებს. 
3. საკონკურსო პროგრამა უნდა გამოქვეყნდეს კონკურსის ძირითადი ეტაპის დაწყებამდე 
ერთი კვირით ადრე მაინც. 
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მუხლი19. ადგილობრივი  თვითმმართველობის  მოხელეთა  კონკურსში  
მონაწილე  პირთა  წერითი  დავალების ,  ტესტირების  და  გასაუბრების  გავლის  
წესის  მომზადება  და  გამოქვეყნება  
1. საკონკურსო-საატესტაციო კომისია კონკურსის ჩატარების ფორმებიდან გამომდინარე 
ამზადებს და აქვეყნებს ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა წერითი 
დავალების, ტესტირების და გასაუბრების გავლის წესს”  
2,,ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა წერითი დავალების, ტესტირების და 
გასაუბრების გავლის წესი”  უნდა გამოქვეყნდეს კონკურსის ძირითადი ეტაპის დაწყებამდე 
ერთი კვირით ადრე მაინც. 
 
მუხლი  20.   ტესტების მომზადება  და  გამოქვეყნება  
1. საკონკურსო-საატესტაციო კომისია ორგანიზებას უწევს საკონკურსო პროგრამიდან 
გამომდინარე ტესტების მომზადებას. 
2. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით ტესტები შეიძლება იქნეს 
გამოქვეყნებული (სწორი პასუხის ან სავარაუდო პასუხების მითითების გარეშე) თუ 
გამოქვეყნებულ ტესტებში მოცემული კითხვების რაოდენობა არანაკლებ 4-ჯერ მეტია 
კონკურსანტისათვის ტესტირებით გათვალისწინებულ კითხვათა რაოდენობაზე. 
3. ტესტები, შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, გამოქვეყნებული უნდა 
იქნეს კონკურსის ძირითადი ეტაპის დაწყებამდე ერთი კვირით ადრე მაინც. 
 
მუხლი  21. წერითი  დავალების  თემატიკის  განსაზღვრა  
1. საკონკურსო-საატესტაციო კომისია ვაკანტური თანამდებობის სამუშაოთა 
აღწერილობიდან გამომდინარე განსაზღვრავს წერითი დავალების თემატიკას (კონკურსის 
ამ ფორმით ჩატარების შემთხვევაში). თემატიკა, როგორც წესი, უნდა ეხებოდეს ვაკანტური 
თანამდებობის უფლებამოსილებას განკუთვნილ პრობლემატიკის ანალიზს და ამ 
პრობლემათა გადაწყვეტის გზებს. 
2.  წერითი დავალების თემატიკა უნდა გამოქვეყნდეს კონკურსის ძირითადი ეტაპის 
დაწყებამდე ერთი კვირით ადრე მაინც. 
   
მუხლი  22. კონკურსის  გამოცხადება  
1. კონკურსის მოსამზადებელი ეტაპი მთავრდება კონკურსის გამოცხადებით. 
2. ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად 
კონკურსს აცხადებს საკრებულოს თავმჯდომარე საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ 
ადმინისტრირებული ვებგვერდის მეშვეობით. 2014 წლის 1 იანვრამდე ადგილობრივი 
თვითმმართველობის მოხელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსი 
შესაძლებელია გამოაცხადდეს აგრეთვე ბეჭდვით ორგანოში. 
3. კონკურსის შესახებ შეტყობინება უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს მაინც:  
ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს და კონკურსის წესით შესავსები 
თანამდებობის დასახელებები; 
ბ) კანდიდატის მიმართ წაყენებული მოთხოვნები; 
გ) შესასრულებელი სამუშაო; 
დ) თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა; 
ე) განცხადებისა და სხვა აუცილებელი დოკუმენტების ჩამონათვალი და წარდგენის ვადა; 
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ვ) საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მისამართი. 
4. კანდიდატს განცხადების წარსადგენად ეძლევა არანაკლებ 10-დღიანი ვადა კონკურსის 
გამოცხადების დღიდან. კონკურსის გამოცხადების დღედ ითვლება ბოლო გამოცხადების 
მომენტი. 
5. განცხადებების წარდგენის ვადის გათვალისწინებით, საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის 
სხდომა, რომელზედაც განიხილება კანდიდატის კონკურსში დაშვების საკითხი, ტარდება 
კონკურსის გამოცხადების დღიდან არა უადრეს 10 დღისა. 
 
მუხლი  23. კონკურსში  მონაწილეობისათვის  წარსადგენი  დოკუმენტები  
1. მოქალაქე, რომელიც გამოთქვამს სურვილს მიიღოს მონაწილეობა თვითმმართველობის 
მოხელის ვაკანტურ თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში, 
ვალდებულია კონკურსის დანიშვნის შესახებ განცხადების გამოქვეყნებიდან 10 დღის 
ვადაში საკონკურსო-საატესტაციო კომისიას წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტები: 
ა) განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ; 
ბ) Curriculum Vitae (CV); 
გ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი; 
დ) განათლების ან შესაბამისი კვალიფიკაციის მოწმობის ასლი; 
ე) სამოტივაციო წერილი. 
2. კონკურსში მონაწილეობისათვის განცხადების წარდგენა შეიძლება ელექტრონული 
ფორმით, საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის მეშვეობით, 
ხოლო 2014 წლის 1 იანვრამდე განცხადების წარდგენა შეიძლება აგრეთვე 
არაელექტრონული ფორმით, შესაბამისი საკონკურსო-‐საატესტაციო კომისიის მისამართზე. 
3. მოქალაქის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტები ექვემდებარება გადამოწმებას 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
4. კონკურსში მონაწილეობისათვის გათვალისწინებული დოკუმენტების დადგენილ ვადაში 
წარუდგენლობა არის კონკურსში მონაწილეობაზე პირისათვის უარის თქმის საფუძველი. 
5. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სამდივნო იღებს, ამოწმებს და აანალიზებს 
წარმოდგენილ დოკუმენტებს და საკონკურსო-საატესტაციო კომისიას წარუდგენს შესაბამის 
წინადადებებს. 
6. კანდიდატის კონკურსში დაშვების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს საკონკურსო-
საატესტაციო კომისია განცხადებების მიღების დამთავრებიდან 3 დღის ვადაში. 
7. კომისიის გადაწყვეტილება და კონკურსანტთა (კონკურსში დაშვებულ პირთა) სია 
ქვეყნდება  განცხადებების მიღების დამთავრებიდან 5 დღის ვადაში. 
 

თავი  I I I .  კანდიდატთა  განცხადებების  მიღება  და  განხილვა  
 
მუხლი  24. განცხადებების  წარდგენა  
1. კანდიდატებს უფლება აქვთ კონკურსის გამოცხადების დღიდან კონკურსში 
მონაწილეობის მიზნით შეიტანონ განცხადება და შესაბამისი დოკუმენტები ელექტრონული 
ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის მეშვეობით, 
ხოლო 2014 წ. 1 იანვრამდე კონკურსში მონაწილეობისათვის განცხადების წარდგენა 
შეიძლება აგრეთვე არაელექტრონული ფორმით, შესაბამისი საკონკურსო-‐საატესტაციო 
კომისიის მისამართზე. 
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2. კონკურსის გამოცხადების დღედ, თუ კონკურსის გამოცხადება ხდება, როგორც  საჯარო 
სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის, ასევე ბეჭვდით ორგანოს 
მეშვეობით, ითვლება ბოლო გამოცხადების დღე (თუ თავდაპირველად აიტვირთა საჯარო 
სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდზე, ხოლო შემდეგ გამოქვეყნდა 
ბეჭვდით ორგანოში, ათვლა დაიწყება ბეჭვდით ორგანოში გამოქვეყნების დღიდან). 
3. კანდიდატს კონკურსის გამოცხადების დღიდან ეძლევა არა ნაკლებ 10 დღე განცხადების 
წარსადგენად. 10 დღიან ვადაში არ ითვლება დასვენების და ,,საქართველოს შრომის 
კოდექსით” დადგენილი უქმე დღეები. 
 
მუხლი  25. განცხადებების  მიღება  და  რეგისტრაცია  
1. განცხადებებს იღებს, კომისიის მიერ დადგენილი წესით რეგისტრაციაში ატარებს და ამ 
ინსტრუქციის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტების არსებობას 
ამოწმებს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სამდივნო.  
2. სამდივნოს მიერ განცხადებების მიღება ხდება დილის 10 საათიდან, საღამოს 18 
საათამდე. განცხადებების მიღების გასვლის ბოლო დღეს 18 საათზე საკონკურსო-
საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე კანდიდატთა ერთიან სიაზე ხელმოწერითა და ბეჭდის 
დასმით ადასტურებს განცხადებების მიღების დახურვას. ვადის გასვლის შემდეგ 
განცხადებების მიღება დაუშვებელია.  
 
მუხლი  26. განცხადებების  განხილვა  
1. განცხადებების მიღების დასრულების შემდეგ კომისიის სამდივნო ამოწმებს მიღებული 
საბუთების შესაბამისობას დადგენილ მოთხოვნებთან, საჭიროების შემთხვევაში ახდენს მათ 
გადამოწმებას და ამზადებს კომისიის გადაწყვეტილების პროექტს კანდიდატთა კონკურსში 
დაშვების ან კონკურსში დაშვებაზე უარის თქმის შესახებ. 
2. საკონკურსო-საატესტაციო კომისია განიხილავს შემოსულ განცხადებებს, სამდივნოს მიერ 
მომზადებულ პროექტებს და კენჭისყრით იღებს გადაწყვეტილებას კანდიდატის კონკურსში 
დაშვების და კანდიდატის კონკურსში დაშვებაზე უარის თქმის შესახებ (დანართი №3 და №4) 
 
მუხლი  27. განცხადებებთან  დაკავშირებით  გადაწყვეტილების  მიღება  
1. იმ კანდიდატთა სია, რომლებიც დაშვებულნი იქნენ კონკურსში, ქვეყნდება განცხადებების 
მიღების დასრულებიდან 5 დღის ვადაში. ამავე ვადაში ყველა იმ კანდიდატს, რომელსაც 
უარი ეთქვა კონკურსში დაშვებაზე ეცნობება შესაბამისი მიზეზების მითითებით.  
2. კანდიდატებს, რომელთაც უარი ეთქვათ კონკურსში დაშვებაზე, უფლება აქვთ, 
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილება 2 დღის ვადაში გაასაჩივრონ 
საპრეტენზიო კომისიაში, რომელიც არა უგვიანეს 3 დღის ვადაში განიხილავს განცხადებას 
და თავის წინადადებებს საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად წარუდგენს საკონკურსო-
საატესტაციო კომისიას. საკონკურსო-საატესტაციო კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას 
იღებს წარდგენიდან 2 დღის ვადაში. კომისიათა მიერ განცხადებათა განხილვის ვადები 
შეიძლება იქნეს შემცირებული კონკურსის გრაფიკიდან გამომდინარე, რათა განცხადების 
დაკმაყოფილების შემთხვევაში კანდიდატს ქონდეს საშუალება მონაწილეობა მიიღოს 
გრაფიკით დადგენილ კონკურსის ეტაპების გავლაში. 
3. თუ გამოცხადებულ თანამდებობაზე არ ერთი განცხადება არ იქნა შემოსული, კომისია 
იღებს გადაწყვეტილებას კონკურსის ჩაშლილად გამოცხადების შესახებ. 
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მუხლი  28. წერითი  დავალება  
1. კონკურსის ამ ფორმის გამოყენებისას, კონკურსანტს ვაკანტური თანამდებობით 
გათვალისწინებულ უფლებამოსილების შესრულებიდან გამომდინარე ეძლევა დავალება 
მოამზადოს არა უმეტეს 3 გვერდიანი ნაშრომი, რომელშიც გადმოცემული იქნება მისი ხედვა 
თანამდებობრივ მოვალეობათა შესრულებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე და მათ 
გადაწყვეტის შესაძლო გზებზე. წერითი დავალების ფორმა გამოიყენება 
თვითმმართველობის ხელმძღვანელი თანამდებობის პირების: გამგებელი (მერი), 
გამგებლის (მერის) მოადგილე (მოადგილეები), ხოლო ცალკეულ შემთხვევაში ასევე 
გამგეობის (მერიის) სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა კონკურსის დროს.  
2. კონკურსანტებს წერითი ნამუშევრის მოსამზადებლად ეძლევათ არა უმეტეს 2 დღე. 
დადგენილ ვადაში წერითი დავალების ჩაუბარებლობის შემთხვევაში კონკურსანტი იხსნება 
კონკურსიდან. 
3. კონკურსანტის მიერ ჩაბარებულ ნაშრომს განიხილავს საკონკურსო-საატესტაციო 
კომისია ჩაბარებიდან 3 დღის ვადაში. წერითი დავალების განხილვისას კომისიამ შეიძლება 
მოიწვიოს შესაბამისი სფეროს ექსპერტები და სპეციალისტები. წერითი დავალების მისი 
წარდგენისგან (დაცვისგან) დამოუკიდებლად შეფასება არ ხდება. 
4. წერითი დავალებების განხილვის შემდეგ, საკონკურსო-საატესტაციო კომისია ნიშნავს 
წერითი ნაშრომის წარდგენისა და დაცვის დღეს. თითოეულ კონკურსანტს ეძლევა არა 
უმეტეს 15 წუთი მომზადებული ნაშრომის პრეზენტაციისთვის. წერითი ნაშრომის დაცვისას 
კომისიაში მონაწილეობის მისაღებად მოიწვევა თვითმმართველობის ის თანამდებობის 
პირი, რომლის უშუალო დაქვემდებარებაში იმყოფება გამოცხადებული ვაკანტური 
თანამდებობა (თუ ეს პირი არ არის კომისიის შემადგენლობაში). პრეზენტაციის 
დასრულების შემდეგ კომისიის წევრებს და კომისიის მიერ მოწვეულ ექსპერტებს ეძლევათ 
უფლება დაუსვან შეკითხვები და მოითხოვონ კონკურსანტისგან წარმოდგენილი 
მოსაზრებების დასაბუთება. 
5. ნაშრომის პრეზენტაციისა და დაცვის შეფასება ხდება კომისიის თითოეული წევრის მიერ 
ინდივიდუალურად, კომისიის მიერ დადგენილი ფორმით. 
6. თითოეულ კონკურსანტის მიერ მიღებულ ქულათა რაოდენობას აჯამებს და ამტკიცებს 
კომისია. მიღებული შედეგები ქვეყნდება ყველა კონკურსანტის შედეგების 
დამტკიცებისთანავე.   
 
მუხლი  29. ტესტირება  
1. ტესტი არის კითხვა ოთხი სავარაუდო პასუხით. სავარაუდო პასუხებიდან ერთი პასუხი 
არის სწორი. 
2. კონკურსანტის ამოცანაა თითოეულ კითხვის ოთხი სავარაუდო პასუხიდან გამოიცნოს 
სწორი პასუხი და სათანადო აღნიშვნა გააკეთოს პასუხის ფურცელში. 
3. ტესტის სწორი პასუხი ფასდება 1 ქულით, არასწორი პასუხი 0 ქულით. 
4.  პასუხის ფურცელში ტესტის პასუხის გადასწორება, თითოეულ კითხვაზე ერთზე მეტი 
პასუხის აღნიშვნა, პასუხის არ აღნიშვნა ფასდება 0 ქულით. 
5. ტესტები დგება ადგილობრივ მოხელეთა საკონკურსო პროგრამის შესაბამისად. 
6. ტესტირების გავლისათვის სავალდებულოა კონკურსანტმა სწორი პასუხი გასცეს: 
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ა) ხელმძღვანელი თანამდებობის დასაკავებელ კონკურსზე – დასმული შეკითხვების არა 
ნაკლებ 70%  
ბ) სხვა თანამდებობის დასაკავებელ კონკურსზე – დასმული შეკითხვების არანაკლებ 50%.  
7. კონკურსანტი, რომელიც მიიღებს ამ მუხლის მე–6 პუნქტით გათვალისწინებულზე ნაკლებ 
ქულას, იხსნება კონკურსიდან. 
8. ტესტირების ჩატარების პროცედურები განისაზღვრება საკონკურსო-საატესტაციო 
კომისიის მიერ მიღებული ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა წერითი 
დავალების, ტესტირების და გასაუბრების გავლის წესით”. 
 
მუხლი  30. გასაუბრება  
1. გასაუბრება წარმოადგენს კონკურსანტის ზეპირ გამოცდას, რომელიც ტარდება კომისიის 
მიერ კონკურსანტის პირადი და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების დადგენის მიზნით. 
გასაუბრებისას კომისიაში მონაწილეობის მისაღებად მოიწვევა თვითმმართველობის ის 
თანამდებობის პირი, რომლის უშუალო დაქვემდებარებაში იმყოფება გამოცხადებული 
ვაკანტური თანამდებობა (თუ ეს პირი არ არის კომისიის შემადგენლობაში). 
2. გასაუბრების ჩატარების პროცედურები განისაზღვრება საკონკურსო-საატესტაციო 
კომისიის მიერ მიღებული ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა წერითი 
დავალების, ტესტირების და გასაუბრების გავლის წესით”. 
3. გასაუბრების შეფასება ხდება კომისიის თითოეული წევრის მიერ ინდივიდუალურად 
კომისიის მიერ დადგენილი ფორმით. 
 

თავი  IV. დასკვნითი  ეტაპი  
 
მუხლი  31. კონკურსის  შედეგების  შეჯამება  
1. კონკურსის შედეგებს აჯამებს საკონკურსო საატესტაციო კომისია თითოეული 
კონკურსანტის მიერ მიღებული შედეგების შესაბამისად.  
2. საუკეთესო კანდიდატის გამოსავლენად საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მიერ 
ჯამდება კონკურსგავლილი პირების (კონკურსანტები, რომლებმაც შეძლეს კონკურსის 
ყველა ეტაპის გავლა) მიერ წერითი დავალების, ტესტირების და გასაუბრებისას მიღებული 
ქულები. კონკურსანტთა მიერ ქულების თანაბარი რაოდენობის დაგროვების შემთხვევაში 
უპირატესობა ენიჭება კონკურსანტს, რომელსაც აქვს სპეციალობით მუშაობის უფრო მეტი 
სტაჟი (სტაჟი მრგვალდება წლის ფარგლებში), თანაბარი სტაჟის შემთხვევაში, 
უპირატესობა ენიჭება იმ კანდიდატს, რომელსაც აქვს განათლების უფრო მაღალი ხარისხი. 
თუ კანდიდატებს შორის ყველა მონაცემი თანაბარია გადაწყვეტილება მიიღება კომისიის 
მიერ კენჭისყრით. 
 
მუხლი  32. კანდიდატის  დასანიშნად  წარდგენა  
1. საკონკურსო კომისია უფლებამოსილია თითოეულ ვაკანტურ თანამდებობაზე დასანიშნად 
წარადგინოს მხოლოდ ერთი კანდიდატი ან უარი თქვას კანდიდატის წარდგენაზე. 
2. საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილება გადაწყვეტილების მიღებიდან ორი დღის ვადაში 
ეცნობება თითოეულ კანდიდატს და ვაკანტურ თანამდებობაზე დანიშვნის უფლებამოსილ 
პირს. 
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3. კონკურსში გამარჯვებულად ცნობილი კანდიდატი ინიშნება ვაკანტურ თანამდებობაზე თუ 
იგი საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღებიდან ორი კვირის 
ვადაში თანამდებობაზე მისი დანიშვნის უფლებამოსილ პირს წარუდგენს „საჯარო 
სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ 
დოკუმენტებს და საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებას. 
4. საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრებული იქნეს სასამართლოში 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
 

თავი  V. კონკურსის  ჩატარების  საჯაროობა  და  გასაჩივრების  წესი  
 
მუხლი  33. კონკურსის  ჩატარების  საჯაროობა  
1. კონკურსის პროცედურასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები, საკონკურსო-
საატესტაციო კომისიის სხდომის ოქმები და კონკურსის შედეგები ხელმისაწვდომი უნდა 
იყოს ყველა დაინტერესებული პირისათვის 
2. საკრებულოს ფრაქციის, საზოგადოებრივ ორგანიზაციათა (არასამეწარმეო 
(არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს) და მასმედიის  არა უმეტეს თითო წარმომადგენელს 
უფლება აქვს დამკვირვებლის სტატუსით დაესწროს ნაშრომის დაცვის, ტესტირების და 
გასაუბრების პროცესს.  
3. დამკვირვებლის უფლების მიღების მიზნით შესაბამისი ორგანიზაციები კონკურსის 
ძირითადი ეტაპის დაწყებამდე 2 დღით ადრე წერილობით მიმართავენ საკონკურსო-
საატესტაციო კომისიის სამდივნოს და ღებულობენ დამკვირვებლის საშვს. 
4. დამკვირვებელი ვალდებულია კონკურსის ჩატარების დარბაზში დაიკავოს მხოლოდ 
მისთვის სპეციალურად გამოყოფილი ადგილი. დამკვირვებელს უფლება არ აქვს დასვას 
შეკითხვები, ჩაერიოს კონკურსის პროცესში, კონკურსის მიმდინარეობისას გადაადგილდეს, 
რაიმე ფორმით გამოხატოს თავის კმაყოფილება ან უკმაყოფილება და ხელი შეუშალოს 
კონკურსის მიმდინარეობას. დადგენილი წესების დარღვევის შემთხვევაში, საკონკურსო-
საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე უფლებამოსილია დამკვირვებელს დაატოვებინოს 
დარბაზი, გაუუქმოს დამკვირვებლის საშვი და მიმართოს მის წარმდგენ ორგანიზაციას ამ 
პირის შეცვლის წინადადებით. 
 
მუხლი  34. საკონკურსო  დოკუმენტების  გამოქვეყნების  წესი  
1. განცხადება კონკურსის გამოცხადების შესახებ უნდა გამოქვეყნდეს საჯარო სამსახურის 
ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე. 2014 წლის 1 იანვრამდე ადგილობრივი 
თვითმმართველობის მოხელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსი ასევე 
უნდა გამოქვეყნდეს იმ ადგილობრივ ბეჭდვით ორგანოში, რომელიც გამოდის კვირაში 
ერთხელ მაინც და ვრცელდება თვითმმართველი ერთეულის მთელ ტერიტორიაზე. 
კონკურსი ასევე უნდა გამოცხადდეს ადგილობრივი რადიოს და ტელევიზიის მეშვეობით 
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში). განცხადება კონკურსის გამოცხადების შესახებ აგრეთვე 
უნდა იქნეს განთავსებული თვითმმართველი ერთეულის ვებგვერდზე, თვითმმართველი 
ერთეულის ადმინისტრაციულ შენობებში (მათ შორის თვითმმართველი ერთეულის 
რწმუნებულების ადმინისტრაციულ შენობებში) და თვითმმართველ ერთეულში არსებულ 
საინფორმაციო დაფებზე. 
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2. კონკურსის პროცედურასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტების, საკონკურსო-
საატესტაციო კომისიის სხდომის ოქმების და კონკურსის შედეგების გამოქვეყნება ხდება 
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სპეციალურ საინფორმაციო დაფაზე განთავსებით, 
აგრეთვე თვითმმართველი ერთეულის ვებგვერდზე.  
3. თუ კონკურსის პროცედურასთან დაკავშირებული დოკუმენტები დიდი მოცულობისაა, 
საინფორმაციო დაფაზე განთავსდება მხოლოდ ამ დოკუმენტის სათაური, მოკლე 
აღწერილობა და მითითება თუ სად შეიძლება დოკუმენტის სრული ტექსტის გაცნობა. 
4. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის საინფორმაციო დაფა განთავსებული უნდა იქნეს 
თვითმმართველი ერთეულის ადმინისტრაციულ შენობაში ყველასათვის ხელმისაწვდომ 
ადგილზე. 
 
მუხლი  35. კონკურსის  შედეგების  გასაჩივრება  
1. კონკურსის მიმდინარეობისას პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით 
დაინტერესებული პირი მიმართავს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარეს, 
რომელიც დაუყოვნებლივ იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. საკონკურსო-საატესტაციო 
კომისიის თავმჯდომარის ეს გადაწყვეტილება შეიძლება წერილობით გასაჩივრდეს იმავე 
დღეს საპრეტენზიო კომისიაში. საპრეტენზიო კომისია 1 დღის ვადაში განიხილავს და 
წერილობითი წინადადებით მიმართავს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიას, რომელიც 2 
დღის ვადაში იღებს გადაწყვეტილებას. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის 
გადაწყვეტილება შეიძლება იქნეს გასაჩივრებული სასამართლოში საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
2. კონკურსის თითოეული ეტაპის შედეგების შესახებ საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის 
გადაწყვეტილება დაინტერესებული მხარის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს საპრეტენზიო 
კომისიაში შედეგების გამოცხადებიდან არა უგვიანეს 2 დღისა. საპრეტენზიო კომისიის 
სახელზე შეტანილი განცხადება განიხილება არა უმეტეს 3 დღეში. მიღებული 
გადაწყვეტილების თანახმად შედგება ოქმი გამოვლენილი ხარვეზის შესახებ და საბოლოო 
გადაწყვეტილების მისაღებად წარედგინება საკონკურსო-საატესტაციო კომისიას. საბოლოო 
გადაწყვეტილებას იღებს საკონკურსო-საატესტაციო კომისია საპრეტენზიო კომისიის 
გადაწყვეტილების გათვალისწინებით. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიას უფლება აქვს, 
საჭიროების შემთხვევაში, მოიწვიოს გაფართოებული სხდომა საპრეტენზიო კომისიის 
წევრთა მონაწილეობით. კომისიათა მიერ განცხადებათა განხილვის ვადები შეიძლება იქნეს 
შემცირებული კონკურსის გრაფიკიდან გამომდინარე, რათა განცხადების დაკმაყოფილების 
შემთხვევაში კანდიდატს ქონდეს საშუალება მონაწილეობა მიიღოს გრაფიკით დადგენილ 
კონკურსის შემდგომ ეტაპების გავლაში. 
3. კონკურსის შედეგებთან დაკავშირებით საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის საბოლოო 
გადაწყვეტილება შეიძლება იქნეს გასაჩივრებული სასამართლოში საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
 

 
 

---------------- მუნიციპალიტეტის  (თვითმმართველი  ქალაქის) ადგილობრივი 
თვითმმართველობის მოხელეთა  

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის 
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გადაწყვეტილება №  

 

ადგილობრივი  თვითმმართველობის  მოხელეთა   
წერითი  დავალების ,  ტესტირების  და  გასაუბრების  ჩატარების  წესი  

 
ქალაქი  – – – – – – – – – – – – – – –                         „----“ , , – – – – – –" 2013 წელი 

 

თავი  I .  ზოგადი  დებულებები  
 

ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა წერითი გამოცდის, ტესტირების და 
გასაუბრების წესი საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 5 თებერვლის N 46 
ბრძანებულებით დამტკიცებულ ,,საჯარო თანამდებობებათა დასაკავებელი კონკურსის 
ჩატარების წესის" და ––––––––––– საკრებულოს 2013 წლის  „---- “  ,,––––––––"   №-- განკარგულებით 
დამტკიცებული ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის თანამდებობათა 
დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების შესახებ ინსტრუქციის” შესაბამისად განსაზღვრავს 
კონკურსში მონაწილე პირთა წერითი დავალების, ტესტირების და გასაუბრების გავლის 
წესს. 

 
თავი  I. წერითი  დავალება  

 
მუხლი  1. წერითი  დავალების  ფორმა  
1. კონკურსანტს ვაკანტური თანამდებობით გათვალისწინებულ უფლებამოსილების 

შესრულებიდან გამომდინარე ეძლევა დავალება მოამზადოს არა უმეტეს 3 გვერდიანი 
ნაშრომი, რომელშიც გადმოცემული იქნება მისი ხედვა თანამდებობრივ მოვალეობათა 
შესრულებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, არსებულ პრობლემებზე და მათ გადაწყვეტის 
შესაძლო გზებზე.  

2. წერითი დავალების სათაურს და სავარაუდო სტრუქტურას, ვაკანტური 
თანამდებობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ადგენს საკონკურსო-საატესტაციო კომისია. 
თითოეულ ვაკანტურ თანამდებობაზე ყველა კონკურსანტს ეძლევა ერთი და იგივე სათაურის 
დავალება. საკონკურსო-საატესტაციო კომისია ამზადებს და წერით დავალებასთან ერთად 
კონკურსანტს აცნობს წერითი დავალების შეფასების კრიტერიუმებს. (დანართი №1) 

3. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მიერ შემოთავაზებულ წერითი დავალების 
სტრუქტურას აქვს სარეკომენდაციო ხასიათი. კონკურსანტს უფლება აქვს თავის 
შეხედულებისამებრ განსაზღვროს წერითი ნამუშევრის სტრუქტურა. წერითი დავალება 
შესრულებული უნდა იქნას კონკურსანტის მიერ  11-იანი Sylfaen ფონტით, 1 ინტერვალით 
არა უმეტეს 3 გვერდზე. 

4. წერითი დავალების შესასრულებლად კონკურსანტს ეძლევა არა უმეტეს 2 დღე. 
კონკურსანტი ვალდებულია მომზადებული წერითი დავალება ჩააბაროს საკონკურსო-
საატესტაციო კომისიის სამდივნოს ვადით დადგენილი ბოლო დღის 18 საათამდე. წერითი 
დავალება ხელმოწერილი უნდა იქნეს კონკურსანტის მიერ. წერითი დავალების მიღებას 
რეგისტრაციაში ატარებს და ხელმოწერით ადასტურებს სამდივნოს უფლებამოსილი პირი. 
წერითი დავალების ჩაბარებისას კონკურსანტს მიეცემა სამდივნოს უფლებამოსილი პირის 
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მიერ ხელმოწერილი ცნობა წერითი დავალების ჩაბარების თარიღისა და საათის 
მითითებით. 

5. დადგენილ ვადაში წერითი დავალების ჩაუბარებლობის შემთხვევაში 
კონკურსანტი იხსნება კონკურსიდან. 

 
მუხლი  2. წერითი  დავალების  განხილვა  
1. კონკურსანტის მიერ ჩაბარებულ ნაშრომს განიხილავს საკონკურსო-საატესტაციო 

კომისია ჩაბარებიდან 3 დღის ვადაში. წერითი დავალების განხილვაზე, ასევე წერითი 
დავალების წარდგენასა და დაცვაზე კომისიის მიერ მოიწვევა თვითმმართველობის ის 
თანამდებობის პირი, რომლის უშუალო დაქვემდებარებაში იმყოფება გამოცხადებული 
ვაკანტური თანამდებობა (თუ ეს პირი არ არის კომისიის შემადგენლობაში) აგრეთვე 
შესაბამისი სფეროს სპეციალისტები. 

2. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მიერ წერითი დავალების განხილვისას 
წერითი დავალების შეფასება არ ხდება. 

 
მუხლი  3. წერითი  დავალების  წარდგენასა  და  დაცვზე  გამოცხადება  
1. წერითი ნაშრომის წარდგენისა და დაცვის დღე და ინიშნება საკონკურსო-

საატესტაციო კომისიის მიერ კონკურსის გრაფიკის შესაბამისად. 
2. წერითი დავალების წარდგენისა და დაცვის დღეს კონკურსანტი უნდა 

გამოცხადდეს კონკურსის ჩატარების ადგილზე დილის 10 საათზე. კონკურსანტმა თან უნდა 
იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. პირადობის დამადასტურებელი 
მოწმობის გარეშე კონკურსანტი კონკურსზე არ დაიშვება. 

3. 10-დან 11 საათამდე ხდება კონკურსანტთა რეგისტრირება კონკურსანტთა მიერ 
სპეციალურ ჟურნალში ხელმოწერით. 11 საათზე იხურება შენობის შესასვლელი და 
დაგვიანებული პირები ნაშრომის დაცვაზე არ დაიშვებიან, ხოლო კონკურსანტთა 
რეგისტრაციის ჟურნალში კომისიის უფლებამოსილი პირის მიერ კეთდება შესაბამისი 
ჩანაწერი. 

4. ნაშრომის წარდგენასა და დაცვაზე გამოუცხადებლობის ან დაგვიანების 
შემთხვევაში, მიუხედავად გამოუცხადებლობის/დაგვიანების მიზეზისა (საპატიოა თუ 
არასაპატიო) კონკურსანტი იხსნება კონკურსიდან. 

 
მუხლი  4. წერითი  დავალების  წარდგენა  და  დაცვა  
1. კონკურსანტთა მიერ წერითი ნაშრომის წარდგენა და დაცვა ხდება კონკურსანტთა 

განცხადებათა რეგისტრაციის რიგითობის მიხედვით. კონკურსანტთა გამოძახებას ახდენს 
კომისიის მიერ უფლებამოსილი პირი. წერითი დავალების წარსადგენად კონკურსანტები 
ოთახში შედიან სათითაოდ. 

2.  წერითი ნაშრომის წარდგენისა და დაცვისას კონკურსანტს უფლება აქვს 
მოამზადოს და წარმოადგინოს საპრეზენტაციო სლაიდები, გამოიყენოს და წარმოადგინოს 
ცხრილები, გრაფიკები და სხვა თვალსაჩინო მასალები. ნაშრომის წარდგენისათვის 
კონკურსანტს ეძლევა არა უმეტეს 15 წუთი. 

3. წერითი დავალების წარდგენის შემდეგ კომისიის წევრებს, ხოლო კომისიის 
თავმჯდომარის თანხმობით ასევე მოწვეულ პირებს (სპეციალისტებს და 
თვითმმართველობის იმ თანამდებობის პირს, ვის უშუალო დაქვემდებარებაშიც იმყოფება 
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ვაკანტური თანამდებობა) ეძლევათ საშუალება დასვან შეკითხვები და მოითხოვონ 
კონკურსანტისგან წარმოდგენილი მოსაზრებების დასაბუთება. თითოეულ შეკითხვაზე 
პასუხის გასაცემად კონკურსანტს შეიძლება მიეცეს მოსაფიქრებლად დრო არა უმეტეს 1 
წუთისა. ამ ვადის გასვლის შემდეგ ჩაითვლება, რომ კონკურსანტმა კითხვას ვერ გასცა 
პასუხი. 

 
მუხლი  5. წერითი  დავალების  შეფასების  წესი  
1. წერითი ნაშრომის წარდგენისა და დაცვის დასრულების შემდეგ კონკურსანტი და 

დამკვირვებლები ტოვებენ ოთახს. საკონკურსო-საატესტაციო კომისია ისმენს მოწვეული 
სპეციალისტების და ამ ვაკანტური თანამდებობის უშუალო ხელმძღვანელის კომენტარებს 
წერით ნაშრომთან დაკავშირებით, რის შემდეგ კომისიის თითოეული წევრი 
ინდივიდუალურად აფასებს კონკურსანტს დადგენილი ფორმის მიხედვით (დანართი №1), 
და გადასცემს კომისიის თავმჯდომარეს. კომისიის თავმჯდომარე კომისიის წევრებისაგან 
და პირადად მის მიერ კონკურსანტისადმი შევსებულ შეფასებას კრავს ცალკე საქაღალდეში 
კონკურსანტის გვარის მითითებით. კონკურსანტის შეფასების დასრულების შემდეგ ხდება 
მომდევნო კონკურსანტის გამოძახება და დამკვირვებლებს ეძლევათ უფლება დაუბრუნდნენ 
თავიანთ ადგილებს. 

2. ყველა კონკურსანტის მიერ წერითი ნაშრომის წარდგენისა და დაცვის შემდეგ 
იმართება საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სხდომა. სხდომაზე იხსნება კონკურსანტის 
შეფასების საქაღალდეები და ჯამდება თითოეული კონკურსანტის მიერ მიღებული ქულები. 
კომისიის წევრის მიერ კონკურსანტისადმი დაწერილი შეფასება კონფიდენციალურია და არ 
შეიძლება იქნეს გამჟღავნებული. კომისიის სხდომის ოქმში ფიქსირდება თითოეული 
კონკურსანტის მიერ მიღებული საერთო ქულა. 

3.  წერითი ნაშრომის შედეგები და კომისიის სხდომის ოქმი ქვეყნდება დადგენილი 
წესით.     

  
თავი  II. ტესტირება  

 
მუხლი  6. ტესტი  
1. ტესტი არის კითხვა ოთხი სავარაუდო პასუხით. სავარაუდო პასუხებიდან ერთი 

პასუხი არის სწორი. 
2. ტესტები დგება ადგილობრივ მოხელეთა საკონკურსო პროგრამის შესაბამისად. 
3. კონკურსანტის ამოცანაა თითოეულ კითხვის ოთხი სავარაუდო პასუხიდან 

გამოიცნოს სწორი პასუხი და სათანადო აღნიშვნა გააკეთოს პასუხის ფურცელში. 
4.  პასუხის ფურცელში თითოეულ კითხვაზე ერთზე მეტი პასუხის აღნიშვნა ან პასუხის 

არ აღნიშვნა ფასდება 0 ქულით. 
 
მუხლი  7. ტესტის  საკითხების  შეფასება  
ტესტის სწორი პასუხი ფასდება 1 ქულით, არასწორი პასუხი 0 ქულით. 
 
მუხლი  8. ტესტირების  დრო  
1. ტესტებზე პასუხის გასაცემად კონკურსანტს ეძლევა 3 ასტრონომიული საათი. 

ტესტირებისათვის გამოყოფილი დროის ათვლა იწყება ტესტირების ინსტრუქტაჟის 
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დამთავრებიდან. დროის გადაცილების შემდეგ ნამუშევარი არ გასწორდება და 
კონკურსანტს დაეწერება შეფასება 0. 

2. ტესტირების დროის ამოწურვის შესახებ კონკურსანტები მიიღებენ ორჯერ 
გაფრთხილებას: დროის დამთავრებამდე 30 წუთით ადრე და 15 წუთით ადრე. 15 წუთიანი 
გაფრთხილების შემდეგ ტესტირების ვადის ამოწურვამდე არავის აქვს უფლება დატოვოს 
საგამოცდო დარბაზი ტესტის ჩაბარების გარეშე. 

  
მუხლი  9. ტესტების  შედგენა  
1. საკონკურსო-საატესტაციო კომისია უზრუნველყოფს საკონკურსო პროგრამის 

შესაბამისად ტესტების მომზადებას.  
2. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სამდივნო უზრუნველყოფს კომისიის მიერ 

შერჩეული კითხვების დანომვრას, დაბეჭვდვასა და გამრავლებას, ასევე მომზადებული 
ტესტების შესავსები პასუხის ფურცლების დაბეჭდვასა და ბეჭდით დამოწმებას.     

 
მუხლი  10. ტესტების  დარიგების  წესი  
1. ტესტირების დაწყების წინ კონკურსანტებს ეძლევა: 
ა) ტესტების ტექსტი; 
ბ) კომისიის მიერ ბეჭდით დამოწმებული ტესტების შესავსები პასუხის ფურცელი; 
2. ტესტირების დარბაზში უნდა დარიგდეს იმდენი ტესტის ტექსტი და ტესტების 

დამოწმებული შესავსები პასუხის ფურცელი, რამდენი კონკურსანტიც არის გამოცხადებული 
(რეგისტრირებული) ტესტირებაზე.  

 
მუხლი  11. სავალდებულო  ინსტრუქტაჟი  ტესტირების  დაწყებამდე  
1. ტესტებზე პასუხის გაცემის დაწყებამდე კომისიის წარმომადგენელი უტარებს 

ინსტრუქტაჟს კონკურსანტებს. 
2.  ინსტრუქტაჟზე კონკურსანტებს ეცნობებათ ტესტების ამოხსნის მეთოდიკა, პასუხის 

მონიშვნის წესი, ტესტირების პროცესის ხანგძლიობა, კონკურსანტთა უფლება-
მოვალეობები და სხვა საკითხები, რაც აუცილებელია ტესტირების ნორმალურად 
ჩატარებისათვის. 

 
მუხლი  12. აკრძალვები   
1. ტესტირების მსვლელობისას კონკურსანტს ეკრძალება ნორმატიული აქტების, 

კანონთა კომენტარების, სახელმძღვანელოების ან სხვა ანალოგიური მასალის გამოყენება. 
2. საგამოცდო დარბაზში დაუშვებელია მობილური ტელეფონის, აუდიო ან სხვა 

ტექნიკური საშუალებების შემოტანა. კონკურსანტი ვალდებულია ტესტირების დაწყებამდე 
აღნიშნული საშუალებები ჩააბაროს კომისიის უფლებამოსილ პირს. 

3. ტესტირების მსვლელობისას კონკურსანტს ეკრძალება გადალაპარაკება, 
დახმარების გაწევა ან მიღება რაიმე ფორმით, სხვა კონკურსანტისათვის რაიმე ფორმით 
ხელისშეშლა. 

4.  ტესტირების მსვლელობისას კონკურსანტს ეკრძალება სამუშაო ადგილის 
თვითნებური დატოვება. სამუშაო ადგილის დატოვება შეიძლება მხოლოდ კომისიის მიერ 
უფლებამოსილი პირის ნებართვით, მის მიერ გამოყოფილ თანმხლებ პირთან ერთად. 
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5. კონკურსანტი, რომელიც შემჩნეული იქნება ამ მუხლით გათვალისწინებულ 
მოთხოვნების დარღვევებში პირველად მიეცემა გაფრთხილება, ხოლო განმეორებით 
დარღვევის შემთხვევაში მოიხსნება კონკურსიდან და დაეწერება შეფასება 0. 

 
თავი  I I I  

ტესტირებაზე  გამოცხადების  წესი  და  ზედამხედველობა   
ტესტირების  მიმდინარეობაზე  

 
მუხლი  13. ტესტირებაზე  გამოცხადების  დრო  
1. ტესტირების დღეს კონკურსანტი უნდა გამოცხადდეს ტესტირების ჩატარების 

ადგილზე დილის 10 საათიდან. კონკურსანტმა თან უნდა იქონიოს პირადობის 
დამადასტურებელი მოწმობა. 

2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის გარეშე კონკურსანტი ტესტირებაზე არ 
დაიშვება. 

3. 10-დან 11 საათამდე ხდება კონკურსანტთა რეგისტრირება კონკურსანტთა მიერ 
სპეციალურ ჟურნალში ხელმოწერით. 11 საათზე იხურება შენობის შესასვლელი და 
დაგვიანებული პირები ტესტირებაზე არ დაიშვებიან, ხოლო კონკურსანტთა რეგისტრაციის 
ჟურნალში კომისიის უფლებამოსილი პირის მიერ კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი. 

 
მუხლი  14. ტესტირებაზე  გამოუცხადებლობის  შედეგი  
ტესტირებაზე გამოუცხადებლობის ან დაგვიანების შემთხვევაში, მიუხედავად 

გამოუცხადებლობის/დაგვიანების მიზეზისა (საპატიოა თუ არასაპატიო) კონკურსანტი 
იხსნება კონკურსიდან. 

 
მუხლი  15. საგამოცდო  დარბაზში  ადგილის  დაკავების  წესი  
1. კონკურსანტი საგამოცდო დარბაზში ადგილს იკავებს კომისიის უფლებამოსილი 

პირის მითითებით. 
2. ტესტირების დაწყებიდან კონკურსანტის მიერ თვითნებურად ადგილის გამოცვლის 

შემთხვევაში, კონკურსანტი მოიხსნება ტესტირებიდან და დაეწერება 0 ქულა. 
 
მუხლი  16. საგამოცდო  დარბაზში  შესვლის  უფლება  
1. საგამოცდო დარბაზში დაიშვებიან მხოლოდ კონკურსანტები, კომისიის წევრები, 

კომისიის მიერ მოწვეული მეთვალყურეები და დამკვირვებლები (სპეციალური საშვის 
საფუძველზე). 

2. უცხო პირთა შესვლა საგამოცდო დარბაზში აკრძალულია. 
3. კომისიის მიერ მოწვეული მეთვალყურეები კომისიის დავალებით უზრუნველყოფენ 

ტესტირების პროცესის ორგანიზებულად ჩატარებას, დახმარებას უწევენ კომისიის წევრებს 
ტესტირების ჩატარებაში. 

4. დამკვირვებლები საგამოცდო დარბაზში იკავებენ კომისიის წარმომადგენლის მიერ 
მათთვის გამოყოფილ ადგილებს. დამკვირვებელს უფლება არ აქვს ჩაერიოს ტესტირების 
პროცესში, რაიმე ფორმით გამოხატოს თავის კმაყოფილება ან უკმაყოფილება და ხელი 
შეუშალოს კონკურსის მიმდინარეობას. დადგენილი წესების დარღვევის შემთხვევაში, 
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საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე უფლებამოსილია დამკვირვებელს 
დაატოვებინოს დარბაზი, გაუუქმოს დამკვირვებლის საშვი. 

 
მუხლი  17. ტესტირების  პასუხის  ფურცლების  შევსების  წესი  
1. ტესტირების პასუხის ფურცლები ივსება კონკურსანტის მიერ ლურჯი, შავი ან 

იისფერი ბურთულიანი კალამით. განსხვავებული ფერით (წითელი, მწვანე და ა.შ) ან 
ფანქრით შევსებული ტესტირების პასუხის ფურცელი არ გასწორდება და კონკურსანტს 
დაეწერება შეფასება 0. 

2. კონკურსანტი ტესტირების პასუხის ფურცელზე გამოყოფილ სპეციალურ გრაფაში 
წერს პირადი მოწმობის თერთმეტნიშნა ნომერს, ტესტების ვარიანტის ნომერს და 
ადასტურებს ინსტრუქციის გაცნობას. აღნიშნული რეკვიზიტების გარეშე არსებული 
ტესტირების პასუხის ფურცელი არ გასწორდება.  

3. ტესტირების პასუხის ფურცელზე აღნიშნულია ტესტის საკითხის ნომერი (არაბული 
ციფრით) და პასუხების რიგითობა (ალფაბეტით). კონკურსანტი აღნიშნავს ტესტირების 
ტექსტური ნაწილის შესაბამის საკითხების რიგითი ნომრის ალფაბეტის იმ ასოს შესაბამის იმ 
გრაფას, რომელსაც სწორად მიიჩნევს. 

4. იმ შემთხვევაში, თუ კონკურსანტი გადაასწორებს ტესტირების პასუხს, ტესტირების 
პასუხის ფურცლის ბოლოში კონკურსანტმა უნდა მიუთითოს გადასწორებულ პასუხთა 
საერთო რაოდენობა.      

5. ტესტირების პასუხის ფურცელზე ამ მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი 
რეკვიზიტებისა და/ან გადასწორების აღნიშვნის შესახებ მითითების გარდა დაუშვებელია 
მაიდენტიფიცირებელი სხვა რაიმე აღნიშვნის გაკეთება (სახელი, გვარი და ა.შ), ან რაიმე 
სახის გრაფიკული გამოსახულება (ფიგურა, წარწერა და ა.შ). ან ფურცლის დაზიანება 
(კუთხის ჩამოხევა და ა.შ). 

6. კონკურსანტს უფლება აქვს მხოლოდ ერთხელ გამოცვალოს ტესტირების პასუხის 
ფურცელი. ტესტირების პასუხის ფურცლის გამოცვლა არ დაიშვება ტესტირების დროის 
ამოწურვის შესახებ მეორე გაფრთხილების შემდეგ (თუ ტესტირების დროის დამთავრებამდე 
დარჩენილია 15 წუთზე ნაკლები). 

7. ტესტირებისათვის განკუთვნილი დროის ამოწურვის შემდეგ ტესტირების პასუხის 
ფურცლის შევსებასთან დაკავშირებული ყველა მოქმედება წყდება. ამ ვადის გასვლის 
შემდეგ შევსებულ ტესტირების პასუხის ფურცელს კომისიის მიერ უფლებამოსილი პირის 
მიერ უკეთდება შესაბამისი აღნიშვნა და იგი არ გასწორდება. 

8. შევსებულ ტესტირების პასუხის ფურცელს კონკურსანტი აბარებს კომისიის მიერ 
უფლებამოსილ პირს. ტესტირების დროის ამოწურვამდე კონკურსანტს შეუძლია დატოვოს 
თავისი სამუშაო ადგილი და ჩააბაროს შევსებული ტესტირების ფურცელი, თუ კომისიის 
მიერ უფლებამოსილი პირის მაგიდასთან სხვა კონკურსანტი არ იმყოფება. 
ტესტირებისათვის განკუთვნილი დროის ამოწურვის შემდეგ  კონკურსანტის მიერ  
ტესტირების პასუხის ფურცლის ჩაბარება ხდება კომისიის უფლებამოსილი პირის მიერ მისი 
გვარის გამოცხადებით. 

9. კონკურსანტის მიერ ტესტირების პასუხის ფურცლის ჩაუბარებლობის შემთხვევაში 
კონკურსანტი იხსნება კონკურსიდან. 

10. ტესტირების პასუხის ფურცლის ჩაბარებისას კომისიის მიერ უფლებამოსილი პირი 
კონკურსანტისა და მეთვალყურეთა თანდასწრებით ამოწმებს: 
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ა) ტესტირების პასუხის ფურცელზე ბეჭდის არსებობას; 
ბ) ტესტირების პასუხის ფურცლის, ტესტების ვარიანტისა და  კონკურსანტის 

პირადობის მოწმობის ნომრების იდენტურობას; 
გ) ტესტირების პასუხის ფურცლის შესაბამისობას ამ მუხლის პირველი და მე-5 

პუნქტების მოთხოვნებთან 
დ) ტესტირების პასუხის ფურცელში პასუხგაუცემელი კითხვების არსებობას.  
11. ტესტირების პასუხის ფურცელზე ბეჭდის არ არსებობის შემთხვევაში ტესტირების 

პასუხის ფურცლის მიღება არ ხდება და კონკურსანტი იხსნება კონკურსიდან. 
12. ამ მუხლის მე-10 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში 

კომისიის მიერ უფლებამოსილი პირი ტესტირების პასუხის ფურცელზე აკეთებს აღნიშვნას 
„არ გასწორდება“. თუ კონკურსანტს არ გამოუყენებია ტესტირების პასუხის შეცვლის უფლება 
და ტესტირების დროის ამოწურვამდე დარჩენილია 15 წუთზე მეტი, მას უფლება აქვს 
მიიღოს ტესტირების შესავსები პასუხის ახალი დამოწმებული ფურცელი. 

13. ამ მუხლის მე-10 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში 
კომისიის მიერ უფლებამოსილი პირი კონკურსანტისა და მეთვალყურის თანდასწრებით 
გადახაზავს პასუხგაუცემელ კითხვას. 

14. ტესტირების პასუხის ფურცლის შემოწმების შემდეგ კონკურსანტი პასუხის 
ფურცლის ჩაბარებას ადასტურებს კომისიის მიერ უფლებამოსილი პირთან სპეციალურ 
ჟურნალში ხელმოწერით. 

15. კონკურსანტს უფლება აქვს გააპროტესტოს კომისიის მიერ უფლებამოსილი პირის 
მოქმედება როგორც ტესტირების მიმდინარეობისას, ისე ტესტირების პასუხის ფურცლის 
ჩაბარებისას თუ მას არამართებულად მიიჩნევს და საჩივრით მიმართოს კომისიის 
თავმჯდომარეს. კონკურსანტის საჩივარს კომისიის თავმჯდომარე განიხილავს 
დაუყოვნებლივ და ერთპიროვნულად იღებს გადაწყვეტილებას. კომისიის თავმჯდომარის 
გადაწყვეტილება კონკურსანტის მიერ შეიძლება დადგენილი წესით წერილობით 
გასაჩივრდეს საპრეტენზიო კომისიაში.  

 
მუხლი  18. ტესტირების  შედეგების  შეჯამება  
1. ტესტირების პასუხის ფურცლებს ასწორებს და შედეგებს ამტკიცებს საკონკურსო-

საატესტაციო კომისია.  
2. კომისიის გადაწყვეტილება ტესტირების შედეგების შეჯამების შესახებ ქვეყნდება 

ტესტირების დამთავრების მესამე დღის 15 საათამდე. 
 
მუხლი  19. ტესტირების  შედეგების  გაპროტესტება  
1. ტესტირების შეჯამების შედეგების გამოქვეყნების მეორე დღის 18 საათამდე 

კონკურსანტს უფლება აქვს მიმართოს საპრეტენზიო კომისიას მის მიერ შევსებული 
ტესტირების პასუხის ფურცლის გადამოწმების მოთხოვნით. ამ ვადის გასვლის შემდეგ 
კონკურსანტის პრეტენზიები არ მიიღება. 

2. ტესტირების პასუხის ფურცლის გადამოწმებას საპრეტენზიო კომისია ახდენს 
კონკურსანტის თანდასწრებით ტესტირების შეჯამების შედეგების გამოქვეყნების მესამე 
დღის 10 საათიდან. კონკურსანტის გამოუცხადებლობა არ არის გადამოწმების 
შემაფერხებელი გარემოება. 
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3. თუ საპრეტენზიო კომისია ჩათვლის, რომ შედეგების შეჯამებისას დაშვებულია 
შეცდომა, იგი დაუყოვნებლივ აცნობებს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის 
თავმჯდომარეს. საკონკურსო-საატესტაციო კომისია იღებს გადაწყვეტილება პრეტენზიის 
დაკმაყოფილების ან უარის თქმის შესახებ არა უგვიანეს შედეგების გამოქვეყნებიდან 
მეხუთე დღისა. 

4. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სასამართლოში.  

 
თავი  I I I .  გასაუბრება   

 
მუხლი  20. გასაუბრება  
1. გასაუბრება წარმოადგენს კონკურსანტის ზეპირ გამოცდას, რომელიც ტარდება 

კომისიის მიერ კონკურსანტის პირადი და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების დადგენის მიზნით. 
2. გასაუბრებაზე დაიშვებიან ის კონკურსანტები, რომლებმაც გადალახეს ტესტირებით 

დადგენილი ბარიერი. 
3. გასაუბრებაზე დაშვებულ კონკურსანტთა სიას გასაუბრების ჩატარების დროისა და 

ადგილის მითითებით აქვეყნებს კომისია გასაუბრების დაწყებამდე 2 დღით ადრე მაინც. 
4. გასაუბრებაზე კომისიის მიერ შეიძლება სათათბირო ხმის უფლებით მოწვეულნი 

იქნენ შესაბამისი სფეროს სპეციალისტები. 
  
 მუხლი  21. გასაუბრების  ჩატარების  წესი  
1. გასაუბრებაზე კონკურსანტები უნდა გამოცხადდნენ წინასწარ გამოცხადებული სიის 

მიხედვით გასაუბრების დაწყებამდე 1 საათით ადრე მაინც. კომისიის უფლებამოსილი პირის 
მიერ ხდება  კონკურსანტთა რეგისტრაცია კონკურსანტთა მიერ სპეციალურ ჟურნალში 
ხელმოწერით. გასაუბრების დაწყების მითითებულ საათზე იხურება შენობის შესასვლელი, 
კონკურსანტთა რეგისტრაციის ჟურნალში კომისიის უფლებამოსილი პირის მიერ კეთდება 
შესაბამისი ჩანაწერი და დაგვიანებული პირები გასაუბრებაზე არ დაიშვებიან. 

3. გასაუბრებაზე გამოცხადებისას კონკურსანტმა თან უნდა იქონიოს პირადობის 
დამადასტურებელი მოწმობა. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის გარეშე 
კონკურსანტი გასაუბრებაზე არ დაიშვება. 

4. კონკურსანტებს გასაუბრების ოთახში იძახებს კომისიის მიერ უფლებამოსილი პირი 
კონკურსანტების სარეგისტრაციო ნომრის მიხედვით. გასაუბრების ოთახში კონკურსანტები 
შედიან სათითაოდ. 

5. გასაუბრებაზე გამოუცხადებლობის ან დაგვიანების შემთხვევაში, მიუხედავად 
გამოუცხადებლობის/დაგვიანების მიზეზისა (საპატიოა თუ არასაპატიო), კონკურსანტი 
იხსნება კონკურსიდან. 

6. გასაუბრების დროს კონკურსანტს ეკრძალება ნორმატიული აქტების, კანონთა 
კომენტარების, სახელმძღვანელოების ან სხვა ანალოგიური მასალის, მობილური 
ტელეფონის, აუდიო ან სხვა ტექნიკური საშუალებების გამოყენება. 

7. გასაუბრებაზე კომისია, წინასწარ დადგენილი წესით,  კონკურსანტს კითხვებს 
აძლევს მისი პირადი და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების დადგენის მიზნით.  

8. გასაუბრების დასრულების შემდეგ კონკურსანტი და დამკვირვებლები ტოვებენ 
ოთახს. საკონკურსო-საატესტაციო კომისია ისმენს მოწვეული სპეციალისტების 
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კომენტარებს დასმულ კითხვებზე კონკურსანტის პასუხებთან დაკავშირებით, რის შემდეგ 
კომისიის თითოეული წევრი ინდივიდუალურად აფასებს კონკურსანტს დადგენილი ფორმის 
მიხედვით და გადასცემს კომისიის თავმჯდომარეს. კომისიის თავმჯდომარე კომისიის 
წევრებისაგან და პირადად მის მიერ კონკურსანტისადმი შევსებულ შეფასებას კრავს ცალკე 
საქაღალდეში კონკურსანტის გვარის მითითებით. კონკურსანტის შეფასების დასრულების 
შემდეგ ხდება მომდევნო კონკურსანტის გამოძახება და დამკვირვებლებს ეძლევათ უფლება 
დაუბრუნდნენ თავიანთ ადგილებს. 

9. ყველა კონკურსანტის მიერ გასაუბრების გავლის შემდეგ იმართება საკონკურსო-
საატესტაციო კომისიის სხდომა. სხდომაზე იხსნება კონკურსანტის შეფასების 
საქაღალდეები და ჯამდება თითოეული კონკურსანტის მიერ მიღებული ქულები. კომისიის 
წევრის მიერ კონკურსანტისადმი დაწერილი შეფასება კონფიდენციალურია და არ 
შეიძლება იქნეს გამჟღავნებული. კომისიის სხდომის ოქმში ფიქსირდება თითოეული 
კონკურსანტის მიერ მიღებული საერთო ქულა. 

10.  გასაუბრების შედეგები და კომისიის სხდომის ოქმი ქვეყნდება დადგენილი წესით.     
 

 
 
 
 
 
 

სანიმუშო  ფორმები  
 

კონკურსის  ჩატარების  გრაფიკი  
N ღონისძიება დრო 

1. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სხდომა წერითი დავალების 
საკითხის დასადგენად 

---- ---------- 

2. კონკურსანტებისთვის წერითი დავალების მიცემა --- დან ---- მდე 
3. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სხდომა წერითი დავალების 

განსახილველად 
---- --------- 

4. წერითი დავალების პრეზენტაცია და დაცვა ---- ------------- 
5.  საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სხდომა წერითი დავალების 

შესაფასებლად 
----- ----------- 

6.  წერითი დავალების შეფასების გამოქვეყნება -----  ------------ 
   
   
 

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის  გადაწყვეტილება 
------------------------------------------- ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებულ 

კონკურსში მონაწილეობის თაობაზე შემოტანილი განცხადებების შესახებ 
 

---------------------- საკონკურსო კომისიის მიერ ------------------------------------ 

                                              (თანამდებობის დასახელება) 
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ვაკანტურ   თანამდებობაზე კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად დაშვებულნი იქნენ 
შემდეგი მოქალაქენი: 
1) --------------------------------------------------- 

2)--------------------------------------------------- 

3)--------------------------------------------------- 

 

საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე    -------------------------------------------------- 
საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის 
მოადგილე                          -------------------------------------------------- 
საკონკურსო კომისიის წევრები:        ----------------------------------------------------   
                                   ---------------------------------------------------   

 
საკონკურსო -საატესტაციო  კომისიის  გადაწყვეტილება  კანდიდატის  ---------------
---------------------------- ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში  

დაშვებაზე  უარის  თქმის  შესახებ  
 

---------------------- საკონკურსო კომისიის მიერ ------------------------------------ 

                                              (თანამდებობის დასახელება) 
კონკურსში მონაწილეობაზე უარი ეთქვას შემდეგ მოქალაქეებს: 
1) --------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(მიეთითოს უარის თქმის მიზეზები) 
2) --------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(მიეთითოს უარის თქმის მიზეზები) 
 

საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე    -------------------------------------------------- 
საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის 
მოადგილე                          -------------------------------------------------- 
საკონკურსო კომისიის წევრები:        ----------------------------------------------------   
                                   ---------------------------------------------------   

 
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის  გადაწყვეტილება 

ტესტირების შედეგების შესახებ 
 

კომისიამ „------“ „----------------“ ჩატარებული ტესტირების შედეგად დაადგინა შემდეგი 
შედეგები 
      

# კანდიდატის სახელი და გვარი დასაკავებელი 
თანამდებობა 

ქულათა ოდენობა 
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ტესტირების შედეგად კონკურსის შემდეგ ეტაპზე დაშვებულნი იქნენ შემდეგი 
კანდიდატები: 
 

№ კანდიდატის სახელი და გვარი დასაკავებელი თანამდებობა 
     

# კანდიდატის სახელი და გვარი დასაკავებელი თანამდებობა 
   

   

   

 

საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე    -------------------------------------------------- 
საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის 
მოადგილე                          -------------------------------------------------- 
საკონკურსო კომისიის წევრები:       ---------------------------------------------------- 
                                 --------------------------------------------------- 

 
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის  გადაწყვეტილება 

მოქალაქე ----------------------   --------------------- ვაკანტურ თანამდებობაზე 
                         (სახელი)            (გვარი) 

დასანიშნად წარდგენის შესახებ 
1. მოქალაქე ---------------   -------------- საუკეთესო შედეგების გამო მიჩნეული იქნეს 
კონკურსში გამარჯვებულად და წარდგენილი იქნეს ------- თანამდებობაზე დასანიშნად. 
             

2. მოქალაქე ------------------------------------ ორი კვირის ვადაში წარმოადგინოს „საჯარო 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებული დოკუმენტები. 
     

საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე    -------------------------------------------------- 
საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის 
მოადგილე                          -------------------------------------------------- 
საკონკურსო კომისიის წევრები:       ---------------------------------------------------- 
                                 --------------------------------------------------- 

 
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის  გადაწყვეტილება 

მოქალაქე ----------------------   --------------------- ვაკანტურ თანამდებობაზე 
                         (სახელი)             (გვარი) 

დასანიშნად წარდგენაზე უარის თქმის შესახებ 
 

1. მოქალაქე ----------------------------- უარი ეთქვას ----------------------------------------- 

თანამდებობაზე დასანიშნად, შემდეგ გარემოებათა გამო: 

------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------- 
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 (მიეთითება არასათანადო შეფასების გარემოებანი)  
 

საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე    -------------------------------------------------- 
საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის 
მოადგილე                          -------------------------------------------------- 
საკონკურსო კომისიის წევრები:       ---------------------------------------------------- 
                                 --------------------------------------------------- 

 

 

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის  გადაწყვეტილება 
--------------------  ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის  

ჩაშლილად ცნობის შესახებ 
 

--------------------- ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსი გამოცხადდეს 
ჩაშლილად განცხადებათა მიუღებლობის (გამარჯვებულის არ გამოვლენის) გამო. 

 

     

 

საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე    -------------------------------------------------- 
საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის 
მოადგილე                          -------------------------------------------------- 
საკონკურსო კომისიის წევრები:       ---------------------------------------------------- 
                                 ---------------------------------------------------   

 
 
 

წერითი  დავალების  შეფასების  კრიტერიუმები  
 

N შეფასების  კრიტერიუმები  1 2 3 4 5 
1. დასაბუთებულობა      
2. სრულყოფილება      
3. არსებული მდგომარეობის შეფასების სისწორე      
4. ანალიზის უნარი      
5. შემოთავაზებული წინადადებების რეალურობა      
6. პრეზენტაციისას მასალის ნათლად, ლოგიკურად და 

დასაბუთებულად გადმოცემის უნარი  
     

7. პასუხების არგუმენტირებლობა      
სულ ქულათა რაოდენობა  

 
ტესტირების  პასუხის  ფურცელი  

 
N	   ა	   ბ	   გ   	   დ	   N	   ა ბ გ დ N	   ა ბ გ დ N	   ა ბ გ დ 
1	    	   	   	   26	   	   	   	   	   51	   	   	   	   	   76	   	   	   	   	  
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2	   	   	   	   	   27	   	   	   	   	   52	   	   	   	   	   77	   	   	   	   	  
3	   	   	   	   	   28	   	   	   	   	   53	   	   	   	   	   78	   	   	   	   	  
4	   	   	   	   	   29	   	   	   	   	   54	   	   	   	   	   79	   	   	   	   	  
5	   	   	   	   	   30	   	   	   	   	   55	   	   	   	   	   80	   	   	   	   	  
6	   	   	   	   	   31	   	   	   	   	   56	   	   	   	   	   81	   	   	   	   	  
7	   	   	   	   	   32	   	   	   	   	   57	   	   	   	   	   82	   	   	   	   	  
8	   	   	   	   	   33	   	   	   	   	   58	   	   	   	   	   83	   	   	   	   	  
9	   	   	   	   	   34	   	   	   	   	   59	   	   	   	   	   84	   	   	   	   	  
10	   	   	   	   	   35	   	   	   	   	   60	   	   	   	   	   85	   	   	   	   	  
11	   	   	   	   	   36	   	   	   	   	   61	   	   	   	   	   86	   	   	   	   	  
12	   	   	   	   	   37	   	   	   	   	   62	   	   	   	   	   87	   	   	   	   	  
13	   	   	   	   	   38	   	   	   	   	   63	   	   	   	   	   88	   	   	   	   	  
14	   	   	   	   	   39	   	   	   	   	   64	   	   	   	   	   89	   	   	   	   	  
15	   	   	   	   	   40	   	   	   	   	   65	   	   	   	   	   90	   	   	   	   	  
16	   	   	   	   	   41	   	   	   	   	   66	   	   	   	   	   91	   	   	   	   	  
17	   	   	   	   	   42	   	   	   	   	   67	   	   	   	   	   92	   	   	   	   	  
18	   	   	   	   	   43	   	   	   	   	   68	   	   	   	   	   93	   	   	   	   	  
19	   	   	   	   	   44	   	   	   	   	   69	   	   	   	   	   94	   	   	   	   	  
20	   	   	   	   	   45	   	   	   	   	   70	   	   	   	   	   95	   	   	   	   	  
21	   	   	   	   	   46	   	   	   	   	   71	   	   	   	   	   96	   	   	   	   	  
22	   	   	   	   	   47	   	   	   	   	   72	   	   	   	   	   97	   	   	   	   	  
23	   	   	   	   	   48	   	   	   	   	   73	   	   	   	   	   98	   	   	   	   	  
24	   	   	   	   	   49	   	   	   	   	   74	   	   	   	   	   99	   	   	   	   	  
25	   	   	   	   	   50	   	   	   	   	   75	   	   	   	   	   100	   	   	   	   	  
 
 
 

პერსონალის  შერჩევა  
 
ორგანიზაციისთვის სწორი საკადრო პოლიტიკა წარმატების უმნიშვნელოვანესი ბერკეტია. 
პერსონალის შერჩევის ეტაპზე დაშვებული შეცდომა საკმაოდ ძვირად უჯდება 
ორგანიზაციას, ამიტომ პერსონალის სწორად შერჩევის სტრატეგია  ძალზე 
საპასუხისმგებლოა. პერსონალის შერჩევა ხუთი ეტაპისაგან შედგება:  
I ეტაპი - მოთხოვნათა პროფილის შექმნა 
II ეტაპი - განაცხადის გაკეთება ვაკანტური ადგილის შესახებ 
III ეტაპი - შემოსული განაცხადების დამუშავება (ინტერვიუსთვის კანდიდატების შერჩევა) 
IV ეტაპი - ინტერვიუს ჩატარება 
V ეტაპი - ახალი თანამშრომლების ადაპტაციის პროცესის მომზადება 
 

მოთხოვნათა  პროფილის  შექმნა  
 
მოთხოვნათა პროფილის შექმნა ყველაზე მნიშვნელოვანი და საბაზისო ნაბიჯია 
პერსონალის შერჩევის პროცესში. რაც უფრო ზუსტად არის განსაზღვრული მოთხოვნები, 
რომლებსაც უნდა ასრულებდეს კონკრეტულ ვაკანსიაზე მყოფი თანამშრომელი, მით უფრო 
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მიზანმიმართულად შეიძლება განხორციელდეს პერსონალის მოძიება და შეფასება. თუ 
მოთხოვნათა პროფილი არ არსებობს, ან არადამაკმაყოფილებლად არის შემუშავებული, 
არაზუსტი იქნება შედარების კრიტერიუმი, რომლითაც უნდა გაიზომოს კანდიდატის 
კვალიფიკაცია. 
მოთხოვნათა პროფილის ფორმულირების ძირითადად უნდა დავეყრდნოთ სამუშაოს 
აღწერილობას. მოთხოვნათა პროფილის შემუშავებისას სასურველია ყველა რელევანტური 
პოზიცია  იყოს ჩართული. მაგ.: დისციპლინარული და/ან სფეროს ხელმძღვანელი, 
საჭიროების შემთხვევაში გუნდის, ან პროექტის ხელმძღვანელი, შესაძლებელია კადრების 
ექსპერტი და ა.შ.  
მოთხოვნათა პროფილის შექმნისას ხშირად იძებნება კანდიდატი, რომელიც იმდენ 
მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს, რომ მისი პოვნა სამუშაო ბაზარზე შეუძლებელია. 
ამიტომ უმჯობესია, სპეციალობის მოთხოვნების გარდა 6-8 საკვანძო კვალიფიკაციით 
შემოვისაზღვროთ და გავიაზროთ, აუცილებელი მოთხოვნებია, საჭირო, თუ მხოლოდ 
სასურველი.  
მოცემული კითხვარი დაგეხმარებათ განსაზღვროთ ვაკანტური პოზიციის მოთხოვნები. ის 
მოიცავს შეკითხვებს პოზიციის მოხოვნების, პოზიციის ორგანიზაციულ სტრუქტურაში 
ჩართულობის, ასევე კოოპერაციის მოთხოვნების მიმართულებით:  
1. რა ამოცანებს და ფუნქციებს ასრულებს პოზიცია ორგანიზაციის მთლიან სტრუქტურაში? 
რითი იზომება ამ ვაკანსიის წარმომადგენლის ეფექტურობა? 
2. რა პროფესიული ცოდნა და გამოცდილება არის ვაკანტური პოზიციისათვის საჭირო? 
რომელი (უმაღლესი) სასწავლებელი იძლევა ამისათვის საუკეთესო საფუძველს? 
საჭიროა/სასურველია დამატებითი განათლება?  
3. რომელ სამუშაო ტექნიკას (ინსტრუმენტებს, მეთოდებს) უნდა ფლობდეს ვაკანსიის 
წარმომადგენელი? 
4. ხორციელდება ამ პოზიციდან მმართველობითი დავალებები? რა სახის 
(დისციპლინარული მმართველობითი დავალებები, პროფესიული მართვა, გუნდის, ან 
პროექტის ხელმძღვენელობა და სხვა) დავალებები ხორციელდება? რამდენი 
თანამშრომელია სამართავი? რა კვალიფიკაციის არიან ისინი? მმართველობის რა სტილია 
საჭირო?  
5. რა სახე აქვს მენეჯმენტის დავალებებს ამ პოზიციაზე? საჭიროა სპეციალური, 
განსაკუთრებული ცოდნა ამისათვის? მომსახურებისა და კონსულტირების რა დავალებებს 
უნდა ასრულებდეს ვაკანსიის წარმომადგენელი?  
6. რა კოოპერაციებია საჭირო ამ ვაკანსიაზე? რა მოლოდინები აქვთ კოოპერაციის 
პარტნიორებს ამ ვაკანსიის წარმომადგენლის მიმართ? არსებობს რთული 
პიროვნებათშორისი ვითარებები? სოციალური გარემოს რა თავისებურებებთან გამკლავება 
უნდა შეეძლოს ვაკანსიის წარმომადგენელს?    
 
მოთხოვნათა პროფილი მოიცავს: 
1. მოთხოვნას განათლებისა და გამოცდილების შესახებ, როგორიცაა, მაგალითად − 
საბაზისო განათლება (საშუალო სკოლა) 

• პროფესიული განათლება (უმაღლესი, ან სპეციალური განათლება) 
• აქამდე არსებული მოღვაწეობის სფეროები 
• პროფესიული გამოცდილება    
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2. მოთხოვნას განსაკუთრებული ცოდნების მიმართ, როგორიცაა, მაგალითად,   
• PC ცოდნა 
• განსაზღვრული პროგრამების ცოდნა 
• დარგის ცოდნა/პროფესიული ცოდნა 
• განსაკუთრებული ცოდნა 
• კომბინირებული ცოდნა  

3. მოთხოვნას ისეთი უნარების მიმართ, როგორიცაა მაგალითად 
• საზრიანობა/სწავლის უნარი 
• გამოხატვის უნარი 
• კარგი მეხსიერება 
• კრეატიულობა 
• სიზუსტე და ა.შ.  

 
 

ვაკანსიის  შესახებ  განაცხადის  გაკეთება  
 
ვაკანსიის შესახებ განაცხადში უნდა იყოს ინფორმაცია ორგანიზაციის, შეთავაზების და 
სამუშაოს აღწერის შესახებ. 
სამუშაოს აღწერა გულისხმობს: 

• პოზიციის დასახელებას 
• პასუხისმგებლობების მოცულობის აღწერას 
• კონკრეტული დავალებების აღწერას  

განაცხადში ორგანიზაციისა და შეთავაზების შესახებ ინფორმაცია აუცილებელი 
მონაცემებია, რადგან განაცხადი პოტენციურ კანდიდატზე უნდა იყოს ორიენტირებული და 
საინტერესო უნდა იყოს მისთვის.  
ქვემოთ მოცემულია ანონსის ნიმუში. იმისათვის, რომ განაცხადი საინტერესო გახადოთ, 
შესაძლებელია მოცემული  თანმიმდევრობიდან გადახვევა. 
 
ვაკანსიის შესახებ განცხადება  
 
1. ჩვენ ვართ …  ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ, როგორიცაა: 

სახელი/ სამართლებრივი ფორმა 
ორგანიზაციის ადგილ-მდებარეობა 
თანამშრომელთა რაოდენობა და ა. შ. 

2. ჩვენ გვაქვს …  ინფორმაცია ვაკანტური პოზიციის შესახებ, როგორიცაა: 
ვაკანსიის გამოცხადების მიზეზი 
დავალებების აღწერა 
პასუხისმგებლობის დიაპაზონი, მოცულობა 
სამუშაო გარემო 
განვითარებისა და კარიერული ზრდის შესაძლებლობები  

3. ჩვენ ვეძებთ …  ინფორმაცია მოთხოვნების შესახებ, როგორიცაა: 
პროფესია 
განათლება/პროფესიული გამოცდილება 
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განსაკუთრებული ცოდნები 
 
შემოსული  განაცხადების  დამუშავება  
 

ჩვეულებრივ, ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად შესარჩევი კანდიდატებისაგან 
მოითხოვება შემდეგი დოკუმენტები: 

• განაცხადი სამსახურის მიღებაზე 
• ავტობიოგრაფია 
• ფოტოსურათი 
• დახასიათება 

საჭიროა შემოსული დოკუმენტები გადაირჩეს სამ კატეგორიად: 
1. ძალიან საინტერესო დოკუმენტები (იდეალური წინაპირობები) 
2. საინტერესო დოკუმენტები (კარგი წინაპირობები) 
3. უინტერესო დოკუმენტები (მინიმალური წინაპირობები) 

განაცხადი სამსახურის შესახებ სასურველია მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: 
• ვაკანსიის შესახებ ინფორმაციის მიღების წყარო 
• შერჩევაში მონაწილეობის მიზეზები 
• კონკურსში მიღებამდე საქმიანობა 
• განსაკუთრებული დავალებები 
• განსაკუთრებული ძლიერი მხარები 
• შერჩევაში მონაწილეობის მიზეზები 
• რატომ შეესატყვისება ვაკანტურ პოზიციას 
• ძველი სამსახურიდან წამოსვლის ვადა 

განაცხადში საჭიროა ყურადღება მიექცეს: 
• ინდივიდუალურობას 
• ხელმოწერას 
• გონივრულ და ლოგიკურ სტრუქტურას 
• მნიშვნელოვან და მოკლე გამოთქმებს 
• სამსახურის შეცვლის ლოგიკურად დასაბუთებულ სურვილს 

ავტობიოგრაფია უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: 
• განათლება 
• განსაკუთრებული ცოდნა 
• სამუშაო გამოცდილება 
• ინტერესები 

დახასიათების ძირითადი შემადგენელი ნაწილები: 
• კომპანიაში მუშაობის ხანგრძლივობა (თარიღები) 
• საქმიანობის სახე, ფუნქციები (დეტალური აღწერა) 
• შედეგების შეფასება 
• სანდოობის შეფასება, პასუხისმგებლობისათვის მზაობა 
• წასვლის მიზეზი 
• მადლობა, კეთილი სურვილები 

დახასიათების რეალისტური ინდიკატორებია: 
• დავალებების დეტალური აღწერა და დიფერენცირებულად შეფასება 
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• პიროვნულობა 
• წასვლის მიზეზის დამაჯერებლად აღნიშვნა/გულახდილი წუხილის გამოხატვა 

კანდიდატის წასვლის გამო 
ამ ფაქტორების გათვალისწინებით გადარჩეული დოკუმენტების მიხედვით შეირჩევიან 
კანდიდატები შერჩევის შემდეგი ეტაპისთვის.  
 
განსაკუთრებული  ცოდნისა  და  უნარების  გამოსავლენად  ხშირად  ტარდება  
ტესტირება .  მაგ . :  უცხო  ენაში ,  მათემატიკაში  და  ა .  შ .  შესაძლებელია  შემოწმდეს  
კომპიუტერული  პროგრამების  ცოდნა .  
კანდიდატები  მაღალი  ქულებით  გაივლიან  გასაუბრებას .  
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ინტერვიუ  
 

ინტერვიუს მიზანი:  საჭირო და სრული ინფორმაციის მოპოვება კანდიდატის შესატყვისობის 
დასადგენად ვაკანტური პოზიციის მიმართ. 
ინტერვიუს შედეგი: ვაკანტურ პოზიციაზე ადეკვატური კანდიდატის შერჩევა. 
როგორ ვაღწევთ შედეგს?  
ინტერვიუს დაწყებამდე მოემზადეთ ინტერვიუს ჩატარებისთვის. 
როგორ  მოვემზადოთ  ინტერვიუს  ჩატარებისთვის? 

1. მოიპოვეთ ინტერვიუს ჩატარებისთვის საჭირო ინფორმაცია: 
• გაეცნით ინფორმაციას ვაკანტური პოზიციის შესახებ (მოვალეობათა 

ჩამონათვალი,ხელმძღვანელის გამოკითხვა და სხვა);  
• ხელმძღვანელთან ერთად შეიმუშავეთ ვაკანტური პოზიციის მოთხოვნათა 

ჩამონათვალი (მოთხოვნათა კრიტერიუმები და წარმატებული კრიტიკული 
ქცევები); 

• კიდევ ერთხელ ყურადღებით წაიკითხეთ კანდიდატების დოკუმენტები; 
• ჩამოწერეთ შეკითხვები ამ ინფორმაციის გათვალისწინებით;  
• მონიშნეთ კანდიდატის მნიშვნელოვანი ადრეული პოზიციები, რომელზედაც 

გვსურს ინტერვიუს კონცენტრირება;  
• პარტნიორთან ერთად შეადგინეთ მოთხოვნებზე ორიენტირებული შეკითხვები 

მომავალი გასაუბრებისათვის.  
2. მოამზადეთ გარემო ინტერვიუს ჩატარებისთვის:  

• იზრუნეთ შესატყვის ოთახზე; 
• დროულად მოახდინეთ ინტერვიუს დროის შეთანხმება ინტერვიუს 

პარტნიორებთან;  
• საკმარისი დრო გამოყავით ინტერვიუსთვის;  
• დარწმუნდით, რომ საუბარი შეიძლება ხელისშემშლელი ფაქტორების გარეშე 

მიმდინარეობდეს;  
• უზრუნველყავით კომუნიკაციისათვის ხელისშემწყობი სკამების განლაგება 

(გვერდით კუთხეებთან, მრგვალი მაგიდა);   
• იზრუნეთ სერვისზე (ყავა, ჩაი, ნამცხვარი და სხვა);  
• დააზუსტეთ, თუ ვინ შეხვდება და მოიყვანს კანდიდატს;   
• მიაწოდეთ მისაღებში ინფორმაცია კანდიდატის ვიზიტის შესახებ;  
• მოამზადეთ საინფორმაციო მასალები ორგანიზაციის შესახებ; 
• გაარკვიეთ ინტერვიუს პარტნიორთან როლების განაწილება ინტერვიუს 

მიმდინარეობისას;  
• იყავით პუნქტუალური.  

 
რისთვის  უნდა  გაეცნოთ   მოთხოვნებს  ვაკანტური  პოზიციის  შესახებ? 
მიზანი: მოთხოვნების შესაბამისი ინფორმაციის მოპოვება. 
ვაკანტური პოზიციის მოთხოვნების გაცნობა მიზანმიმართული ინფორმაციის მოპოვების 
შესაძლებლობას მოგცემთ, განსაზღვრავს „საძიებო სფეროებს“, გადაწყვეტილების მიღებას 
გააადვილებს და გადაწყვეტილების ობიექტურობის ხარისხს აამაღლებს. 
რისთვის  უნდა  გაეცნოთ   კანდიდატის  დოკუმენტებს? 
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მიზანი: ვაკანტური პოზიციის მოთხოვნებიდან გამომდინარე კანდიდატის ბიოგრაფიიდან  
საჭირო  ინფორმაციის დაზუსტება, გარკვევა, ცალკეულ დეტალებზე სრული ინფორმაციის 
მოპოვება.  
ინტერვიუს დაწყებამდე უნდა იცოდეთ, კანდიდატის დოკუმენტებს რა მონაცემები აკლია, 
რომელი მონაცემებია არასრული და რომელი გაურკვეველი, ან წინააღმდეგობრივი? 
რისთვის  უნდა  გაეცნოთ   მომავალი  სამუშაოს  პირობებს? 
მიზანი: სამუშაო პირობების შესახებ კანდიდატის  სრული ინფორმირება. 
კანდიდატებს აქვთ კითხვები სამუშაო პირობების შესახებ (ხელფასი, შვებულება, სამუშაო 
დღის ხანგრძლივობა, სამუშაოდან დათხოვნა და ა.შ.). ინტერვიუს დროს კანდიდატის 
არჩევის შემთხვევაში დგება საკითხი: კანდიდატის მოთხოვნები და მოლოდინები და 
ორგანიზაციის შეთავაზება. მათი შესატყვისობის გარკვევა ძალზე მნიშვნელოვანია. 
მას შემდეგ, რაც გაეცნობით მოთხოვნათა კრიტერიუმებს, კანდიდატის დოკუმენტებს და 
მომავალი სამუშაოს პირობებს, ჩამოაყალიბეთ ძირითადი შეკითხვები, რის გარშემოც 
აიგება ინტერვიუ. 
რაც უფრო სრულია თქვენ მიერ შეგროვილი ინფორმაცია, მით უფრო ზუსტია შეკითხვები 
მიზანმიმართული მონაცემების მოსაპოვებლად. 
რისთვის  არის  საჭირო  ინტერვიუსათვის  შესატყვისი  გარემოს  შექმნა? 
ინტერვიუს დროს პოზიტიური გარემოს შექმნას ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს კანდიდატის 
სწორად შერჩევისათვის. ინტერვიუს დროს მიღებული ინფორმაცია არ არის 
დამოკიდებული მხოლოდ იმაზე, როგორ და რომელ შეკითხვის ტექნიკას იყენებს 
ინტერვიუერი, არამედ დიდ წილად იმაზეც, თუ რა განწყობაზეა კანდიდატი. ინტერვიუს 
დასაწყისში ხშირად მაღალია კანდიდატის შფოთვა, დაურწმუნებლობა საკუთარ თავში, რაც 
ხელს უშლის მას საკუთარი პოზიტიური მხარეების წარმოჩენაში, ასევე საკუთარ 
წარუმატებლობაზე საუბარშიც. თქვენ უნდა შევეცადოთ კეთილგანწყობილი გარემო 
შეუქმნათ კანდიდატს მისი ობიექტურად შეფასებისთვის. 
კეთილგანწყობის გამოსახატავად ინტერესი კანდიდატის მიმართ ჯერ კიდევ ინტერვიუმდე 
უნდა გამოხატოთ:  

• უზრუნველყავით, რომ კანდიდატი არ გელოდოთ (რა აზრი უნდა შეექმნას კანდიდატს 
თქვენს ორგანიზაციაში თავისი მნიშვნელობის შესახებ, როდესაც მას 30 წუთს, ან 
უფრო მეტსაც ალოდინებენ); 

• ინტერვიუსთვის ამოირჩიეთ ოთახი, რომელშიც შექმნილია არაფორმალური 
გარემო; 

• ინტერვიუს ოთახში სკამების ისეთი განლაგება შეარჩიეთ, რომელიც დისტანციას არ 
ქმნის (საწერი მაგიდის ბარიკადის უკან ნუ დაჯდებით, არამედ დასხედით ან 
გვერდით მდებარე კუთხეებთან, ან მრგვალ მაგიდასთან);  

• ინტერვიუს დროს გამორიცხეთ ხელის შემშლელი ფაქტორები (სატელეფონო 
ზარებზე პასუხი, მნახველების მიღება, უეცარი შემოჭრები, უცხო ადამიანები, 
რომლებიც არ არიან საუბრის მონაწილენი); 

• საუბრისათვის საკმარისი დრო გამოყავით (არ დაგავიწყდეთ, რომ კანდიდატები არ 
გართმევენ დროს, თქვენ გსურთ მათგან რაღაც!); 

• შექმენით სოციალური სიტუაცია (კანდიდატები მადლობელი დარჩებიან, თუ მათ 
ყავას, ან სხვა სასმელს შესთავაზებენ. ამგვარად კანდიდატს წყურვილს კი არ 



89	  

	  

მოუკლავთ, არამედ ურთიერთპატივისცემასა და დაფასებაზე დამყარებულ 
პარტნიორულ სოციალურ ურთიერთობებს შესთავაზებთ).  

ინტერვიუერი  
 

როგორი  უნდა  იყოს  ინტერვიუერი :   
• იგი გულწრფელ ინტერესს უნდა გამოხატავდეს ადამიანების მიმართ  
• მას უნდა შეეძლოს ურთიერთობების ჩამოყალიბება და საუბრის სასიამოვნო 

გარემოს შექმნა 
• მას უნდა შეეძლოს კარგად მოსმენა 
• მას უნდა შეეძლოს საუბრის მიზანმიმართულად წაყვანა, სიტუაციური 

მოცემულობებისა და პირობების იგნორირების გარეშე 
• მას უნდა შეეძლოს ინტერვიუს დროს საკუთარი ქცევით ორგანიზაციის პოზიტიურად 

რეპრეზანტაცია  
ინტერვიუერსა  და  კანდიდატს  შორის  დადებითი  ურთიერთდამოკიდებულების  
ჩამოყალებებისათვის  რეკომენდაციები :   

• კანდიდატისადმი გულთბილი მისალმება და ინტერვიუერების წარდგენა 
• ურთიერთობაში „ყინულის გალღვობისათვის“ მცირე საუბარი 
• ინტერვიუს დაწყება შედარებით ნაცნობი და ჩვეული თემებით, როგორიც არის 

მაგალითად, ბიოგრაფია  
• საკმარისი ვიზუალური კონტაქტი კანდიდატთან და სახის მეგობრული 

გამომეტყველება  
• საუბრის პოზიტიურად დასრულება  

 
გამოხატეთ  გაგება :     
როდესაც მოსაუბრეს აჩვენებთ, რომ არ ელით მისგან წარმატებებისგან შემდგარი 
ისტორიის დაუსრულებლად მოყოლას, ეს მასზე ძალზე კარგად მოქმედებს. ბევრი თვლის, 
რომ პრობლემების მოყოლას თან ავტომატურად მოყვება უარყოფითი შეფასება. ამიტომაც 
კარგი იქნება, თუკი გარკვეულ პრობლემურ სიტუაციებს გაგებით მოეკიდებით და ამას 
ხმამაღლა გამოხატავთ. არავინაა იდეალური. კანდიდატს უნდა გაუჩნდეს განცდა, რომ 
თქვენ ეძებთ არა რობოტს, არამედ ადამიანს, რომელსაც შეუძლია გარკვეული 
მოთხოვნების დაკმაყოფილება, მაგრამ სისუსტეების ქონის უფლებაც აქვს.  
მაგალითი:  
− შემიძლია იმის გაგება, რომ ეს თქვენთვის უსიამოვნო იყო 
− მე რომ თქვენს ადგილზე ვყოფილიყავი, მეც შოკში ჩამაგდებდა იმგვარი 
არაორგანიზებულობა, რომელიც თქვენ განგიცდიათ 
გამოხატეთ  აღიარება :   
არაფერია ცუდი იმაში, რომ გამოხატოთ აღიარება და შექება კანდიდატის გარკვეული 
წარმატებების მიმართ. კანდიდატსაც ისევე უხარია კომპლიმენტი, როგორც თქვენ. ოღონდ, 
ყურადღება მიაქციეთ, რომ ეს შექება ხელოვნურად არ გამოიყურებოდეს და მხოლოდ 
ტექნიკის გამოყენებად არ აღიქმებოდეს.  
მაგალითი:  
− მე ვფიქრობ შესანიშნავია, გილოცავთ. ხომ არ გახსენდებათ სხვა სიტუაციებიც როდესაც 
თქვენ ხელი შეუწყვეთ ---…?   
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− სწორედ სირთულეების გამო ხდება უფრო ფასეული თქვენს მიერ მიღწეული მაღალი 
შედეგები. შეგიძლიათ იამაყოთ საკუთარი თავით. როგორი რეაგირება  მოახდინა ამაზე 
თქვენმა ხელმძღვანელმა?   
შესთავაზეთ  გამართლება :   
ინტერვიუერს შეკითხვის დასმის დროს შეუძლია კანდიდატს შესაძლო წარუმატებელი 
ქცევებისათვის პროფილაქტიკური გამართლება შესთავაზოს. ამით პრობლემური სფერო 
წარმოჩნდება, როგორც რაღაც ზოგადად ადამიანური და კანდიდატს გაუადვილდება ამაზე 
საუბარი. 
მაგალითი:  
− როგორც ხელმძღვანელი ყოველთვის მზად უნდა იყოთ, რომ მოგიწევთ სხვა ადამიანების 
შეფასება. როგორც ცნობილია, ეს საკმაოდ რთული რამ არის. შეგიძლიათ გაიხსენოთ 
ქვეშევრდომი, რომლის მიმართაც მოგიწიათ თავიდან გაკეთებული შეფასების შეცვლა – 
პოზიტიური ან ნეგატიური მიმართულებით?   
− გუნდური მუშაობა სათქმელად საკმაოდ იოლი რამ არის, მაგრამ მისი განხორციელება 
ბევრ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. რა პრობლემები შეგხვდათ თქვენ ამ 
მიმართულებით? როგორ მოაგვარეთ ისინი?  
შეცვალეთ  თემა :   
ეს მეთოდი არ არის ძალზე სასურველი რამ, მაგრამ გამოდგება, როდესაც უსიამოვნო 
თემის გარშემო საუბრის გაგრძელება და შეკითხვები ძლიერ აზიანებს კანდიდატის 
ღირსების  გრძნობას. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ ინტერვიუს დროს თავი უნდა 
აარიდოთ უსიამოვნო თემებზე საუბარს. ასეთ დროს საკუთარ თავს უნდა დაუსვათ შეკითხვა: 
რამდენად ღირებულია ის ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ იღებთ კანდიდატის შესახებ, რომ 
ღირდეს მისი მძიმე სიტუაციაში ჩაყენება. 
მაგალითი: 
− კარგი, მოდით სხვა თემაზე ვისაუბროთ. როგორ ემზადებით სამუშაო ადგილის 
შესაცვლელად? 
− მე ვხედავ, რომ ამის შესახებ არ გსურთ საუბარი. ხომ არ შეგიძლიათ მოგვიყვეთ, თუ .... ?   
არასწორმა  დამოკიდებულებამ  კანდიდატის  მიმართ  შეიძლება  
გადააფიქრებინოს  მას  თქვენს  ორგანიზაციასთან  თანამშრომლობა ,  რითაც  
შესაძლოა  თქვენ  მნიშვნელოვანი  შანსი  გაუშვათ .   
 
ინტერვიუერს  კანდიდატთან  ინტერვიუსას  უნდა  ახსოვდეს :   

• ინტერვიუს  დასაწყისში  ძალზე  ბევრ  ინფორმაციას  ნუ  გაუმჟღავნებთ  
კანდიდატს  ვაკანტური  ადგილს  შესახებ ,  რათა  მას  თავისი  პასუხების  
„სასურველი  მიმართულებით “  წარმართვის  საშუალება  არ  მისცეთ !    

• ყურადღება  მიაქციეთ ,  რომ  ინტერვიუს  დროს  კანდიდატი  გაცილებით  
მეტს  საუბრობდეს ,  ვიდრე  თქვენ !  

• კანდიდატის  პასუხებზე  ნუ  გამოხატავთ  გაოცებას ,  ან  უარყოფის ,  
არდათანხმების  რეაქციას !  

• გამოიყენეთ  ჩუმად  მოსმენის ,  თავის  დაქნევის  და  სხვა  ტექნიკა ,  რათა  
გაამხნევოთ  კანდიდატი !   

• გააკეთეთ  ემპათიური  შენიშვნები ,  როდესაც  კანდიდატი  აღწერს  რთულ  
სიტუაციებს !   
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• ნუ  შეხვალთ  დისკუსიასა  და  კამათში  კანდიდატთან  მისი  პასუხების  
თაობაზე  

• თავი  აარიდეთ  არავერბალურ  სიგნალებს  (მაგალითად ,  წინ  გადახრა ,  
როდესაც  რაღაცამ  დაგაინტერესათ)!  

 
სტრუქტურირებული  ინტერვიუ  

 
ვაკანტურ პოზიციაზე კანდიდატის ინტერვიუირება, ჩვეულებრივ,  მოიცავს ოთხ ფაზას: 
1. ინტერვიუს გახსნა 
2. ორიენტირების ფაზა  
3. ზონდირების ფაზა 
4. ინტერვიუს დასასრული  
 
 
ინტერვიუს  გახსნა   
 

მიზანი :  
 

შინაარსი :  

 
• „ყინულის გალღვობა“ 
• კონტაქტის დამყარება  
• ორიენტაციის მიცემა  

 

 
• მისალმება, წარდგენა  
• ინფორმაცია ინტერვიუს 

მიმდინარეობის/ ორგანიზაციის 
შესახებ  

 
 
ინტერვიუს გახსნის ფაზა გადამწყვეტ როლს ასრულებს იმაში, თუ რა ფსიქოლოგიურ 
გარემოში წარიმართება გასაუბრება. თუ საუბარი ფორმალურად და დისტანციურად 
დაიწყო, სწორი განწყობის შექმნა შემდგომში შეუძლებელი გახდება. 
როგორც წესი, გასაუბრება იწყება კანდიდატისთვის სკამის შეთავაზებით, მისი მოკითხვით 
და მოსვლისათვის მადლობის გადახდით. ამ ფაზის დროს კანდიდატი მგრძნობიარეა 
სოციალური ყურადღების სიგნალებისადმი და ესიამოვნება, თუ ყავას, ან რაიმე სხვა 
სასმელს შესთავაზებენ.  
დასაწყისში კანდიდატს უნდა შეუქმნათ ნათელი წარმოდგენა საუბრის მიზნისა და 
მიმდინარეობის შესახებ. მიუთითეთ, რომ საუბრის განმავლობაში მოგიწევთ ჩანაწერების 
გაკეთება, რათა არ დაიკარგოს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. თქვენსა და კანდიდატს 
შორის წონასწორობის დასაცავად მასაც შესთავაზეთ ბლოკნოტი და კალამი.  
უშუალოდ ინტერვიუზე გადასვლამდე, მოკლედ უნდა წარუდგინოთ კანდიდატს თავი: 
სახელი, გვარი და თანამდებობა. ასევე მოკლედ უნდა წარადგინოთ ორგანიზაცია. ამ ეტაპზე 
მხოლოდ მოკლე წარდგენა უნდა მოხდეს კანდიდატის ზოგადი ორიენტაციის მიზნით. 
აუცილებლად დაიცავით ეს წესი და ბევრი არ ისაუბროთ, რაც არ უნდა ყურადღებიანი 
მსმენელი გყავდეთ.  
ასევე უთხარით კანდიდატს, რომ ინტერვიუს ბოლოს უფრო დაწვრილებით დაუბრუნდებით 
ვაკანტურ პოზიციას და ამასთან მიმართებაში უპასუხებთ მის შეკითხვებს. 
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ინტერვიუს დასაწყისში შემდეგ საკითხებზე უნდა ისაუბროთ:  
• მისალმება, მოკითხვა, მოსვლისათვის მადლობა 
•  სასმელის (ყავა და სხვა) შეთავაზება 
• ინტერვიუერის წარდგენა 
•  ორგანიზაციის წარდგენა 
• ინტერვიუს მიმდინარეობის პროცესის მიმოხილვა  
• ინტერვიუსთვის მომზადებული შეკითხვების გამოყენებისა და ჩანაწერების გაკეთების 

აუცილებლობის აღნიშვნა 
• ჩანაწერებისთვის კანდიდატისათვისაც ბლოკნოტისა და კალმის შეთავაზება  

 
ორიენტირების  ფაზა  
 

მიზანი: 
 

შინაარსი: 

კანდიდატის დოკუმენტებში არსებული 
გაუგებრობების გარკვევა 

ორიენტირების შეკითხვები 

 
ორიენტირების ფაზაში ხორციელდება კანდიდატის დოკუმენტებში არსებული 
ინფორმაციულად ნაკლოვანი ადგილების შევსება, გაუგებარი საკითხების გარკვევა და 
წინააღმდეგობების განმარტება. ასევე, ამ ფაზაში უნდა გაირკვეს. თუ რატომ არის 
დაინტერესებული კანდიდატი ამ ვაკანსიით.  
მოტივების გარკვევა     

• როგორია ინტერესი ორგანიზაციის მიმართ 
• რა ინტერესი არსებობს შეთავაზებული დავალებების მიმართ 
• რატომ ეძებს ახალ სამსახურს  
• თავისი სურვილით მოდის, თუ არა სამუშაო ადგილიდან  

კანდიდატის მოტივირებულობის განსაზღვრა მნიშვნელოვანი მომენტია მის მიერ 
მომავალში სამუშო დავალებების შესრულების რაგვარობის წინასწარ გარკვევისათვის. 
ამავე სფეროს განეკუთვნება ასევე საკითხი იმის შესახებ, თუ როგორ არის კანდიდატი 
მომზადებული საუბრისათვის. 
კანდიდატის  განზრახვის სერიოზულობის გარკვევა:  

• რა იცის ორგანიზაციის შესახებ? 
• რამდენად საფუძვლიანად გააანალიზა განცხადება ვაკანსიის შესახებ? 
• რეალისტურად აქვს თუ არა შედარებული ვაკანსიის მოთხოვნები საკუთარ 

მონაცემებთან?  
თუ კანდიდატი მომზადებულია ინტერვიუსათვის, მაშინ მას შეუძლია ვაკანტური 
დავალებებისადმი და ორგანიზაციისადმი თავისი ინტერესის ხაზგასმა და 
ინტერვიუერისათვის ჩვენება, რომ სერიოზული განზრახვები აქვს. 
 
ორიენტირების ფაზა კანდიდატისათვის პროფესიული გამოცდილების თხრობის 
შესაძლებლობის მიცემით სრულდება.  მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ გაქვთ კანდიდატის 
პროფესიული ბიოგრაფიის წერილობითი ფორმა, მაინც საინტერესოა კანდიდატის 
კომენტარების მოსმენა მის ცალკეულ ადგილებთან დაკავშირებით. ამ დროს 
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შესაძლებლობა გექნებათ გაიგოთ, თუ რა არის მისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და 
რის შესახებ არ გაქვთ თქვენ ინფორმაცია. აქ უკვე ინტერვიუერის დახელოვნებაზე და 
ფსიქოლოგიურ ალღოზეა დამოკიდებული, რა ინფორმაციას აღმოაჩენს იგი კანდიდატის 
შესახებ.  
პროფესიული გამოცდილების მოსმენა მნიშვნელოვანია ასევე, ინტერვიუს შემდგომი ფაზის 
დროს კანდიდატის ქცევაზე მიმართული შეკითხვებისათვის კონტექსტის მისაღებად. იმის 
ნაცვლად, რომ დასვათ მაგალითად, ასეთი შეკითხვა: - აღწერეთ სიტუაცია, რომელშიც 
პასუხისმგებელი იყავით სხვების მუშაობის შედეგებზე. როგორ შეძელით, რომ მათ 
მიეღწიათ სასურველი შედეგებისათვის და მოტივირებულები ყოფილიყვნენ?  შეგიძლიათ 
იგივე შეკითხვა დასვათ შემდეგნაირად: - საუბრის დასაწყისში მითხარით, რომ, როგორც X 
ფირმის  გაყიდვების მენეჯერი პასუხისმგებლობა გქონდათ სამ ქვეშევრდომზე, როგორ 
ახერხებდით, რომ მათ თქვენთვის სასურელი შედეგებისათვის მიეღწიათ და 
მოტივირებულები ყოფილიყვნენ ამისათვის? შეკითხვების კონკრეტულ სიტუაციაზე მიბმა 
განსაკუთრებით იმ კანდიდატებს დაეხმარება, ვისაც უძნელდება კონკრეტული სიტუაციის 
გახსენება. 
 
 
ზონდირების  ფაზა   
 
მიზანი:   შინაარსი:  

 
ინფორმაციის შეგროვება მოთხოვნების  
კრიტერიუმების მიხედვით 

მოთხოვნებზე მიმართული შეკითხვები   
 

 
ინტერვიუს ეს ნაწილი ყველაზე რთულია ინტერვიუერთა უმეტესობისათვის, რადგან ამ 
ფაზის დროს საქმე ეხება კანდიდატის პიროვნული თვისებებს. რა თქმა უნდა, ამ დროს 
ინტერვიუერი არ უნდა ეცადოს კანდიდატის პიროვნების ყველა დეტალის წვდომას, არამედ 
ცნობიერად უნდა შემოიფარგლოს იმ ასპექტებით, რომლებიც გადამწყვეტია ვაკანტურ 
ადგილზე წარმატებისათვის. საჭიროა გაირკვეს, თუ როგორ აკმაყოფილებდა კანდიდატი 
ახალი ვაკანსიის მოთხოვნების მსგავს მოთხოვნებს ძველ სამუშაო ადგილზე. სხვა 
სიტყვებით რომ ვთქვათ, საქმე ეხება იმ მაგალითების მოპოვებას, რომლებშიც აუცილებელი 
მოთხოვნის არსებობა ან არ არსებობა დასტურდება. 
 
ინტერვიუს  დასასრული  
 

მიზანი: 
 

შინაარსი: 

• ორგანიზაციის შეთავაზების 
მიმოხილვა 

• შემდგომი ქმედებების შეთანხმება  
 

• კონტრაქტის პირობები 
• ინფორმაცია სამუშაო ადგილის 

შესახებ 

 
ინტერვიუს ბოლო ფაზის ძირითადი საკითხებია:  
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• ძველი სამსახურიდან წამოსვლის ვადა 
• კანდიდატის შეკითხვებზე პასუხი 
• ვაკანტური პოზიციის უფრო ზუსტი აღწერა 
• შემდგომი ქმედებების კონკრეტულად შეთანხმება 
• წარმოდგენები ხელფასის შესახებ 
• ინფორმაცია კონტრაქტის ზოგადი პირობების შესახებ  

 
გასაუბრების ბოლოს თავი უნდა აარიდოთ კონკრეტულ საუბარს კანდიდატის მიერ 
ინტერვიუს გავლის წარმატების შესახებ. თუმცა, მიუხედავად ამისა, შეგიძლიათ კანდიდატს 
უთხრათ ზოგადი შთაბეჭდილება საუბრის შესახებ. მას ესიამოვნება, თუ აგრძნობინებთ, რომ 
სასიამოვნო იყო მასთან საუბარი და მასზე კარგი წარმოდგენა დაგრჩათ, მაგრამ 
აუცილებლად გაუმახვილეთ ყურადღება იმის შესახებ, რომ გადაწყვეტილებას მხოლოდ მას 
შემდეგ მიიღებთ, რაც ყველა კანდიდატს გაესაუბრებით. კანდიდატის მდგომარეობის 
გასაადვილებლად, დაუსახელეთ მას კონკრეტული ვადა, რომელშიც გადაწყვეტილება 
აუცილებლად უნდა იყოს მიღებული. განუმარტეთ, თუ რაში მდგომარეობს შემდეგი 
ნაბიჯები, ვინ ვის უნდა დაუკავშირდეს და როდის. 
 
 რეკომენდაციები  ამომწურავი  ინფორმაციის  მოპოვებისთვის  
 
ინტერვიუერს მხოლოდ მაშინ აქვს  შეკითხვაზე ფასეული ინფორმაცია მოპოვებული, 
როდესაც კანდიდატის პასუხი სიტუაციას აღწერს, სიტუაციაში განხორციელებულ ქცევას და 
ქცევის შედეგს. თუმცა, უნდა ითქვას, რომ კანდიდატები ყოველთვის არ უწევენ ინტერვიუერს 
ამგვარ სამსახურს და არ იძლევიან ამომწურავ პასუხებს. ასეთ დროს ინტერვიუერმა 
დამატებით უნდა მოიპოვოს ინფორმაციის ის ელემენტები, რომელიც აკლია კანდიდატის 
პასუხს.  
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
სიტუაცია  
სიტუაციის ცოდნა საკმაოდ მნიშვნელოვანია სწორი შეფასებისთვის. კონკრეტული შედეგის 
ადეკვატურად შეფასება მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, როდესაც ცნობილია 
პირობები, რომელშიც ის იყო მიღწეული. 
 

სიტუაცია 

(რა პირობებში 
განხორციელდა 

ამბავი?) 

 ქცევა 

(რომელი ქცევა 
განხორციელდა?) 

შედეგი 

(რა შედეგი ჰქონდა 
ქცევას?) 
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ქცევა  
ინფორმაცია მნიშვნელოვანი ქცევის შესახებ დამოწმებული უნდა იყოს კონკრეტული 
მაგალითებით. ინტერვიუერი მკაცრად უნდა მიჰყვეს ამ მოთხოვნას. რაც უფრო 
დაბეჯითებით მოითხოვთ კონკრეტული მაგალითების მოყვანას, მით ნაკლებ შეძლებს 
კანდიდატი თავი მოგაჩვენოთ და „დაგემალოთ“. 
შედეგი 
მხოლოდ მიღწეული შედეგი ხდის ქცევას შეფასებადს. ინტერვიუს დროს საინტერესოა არა 
ის, თუ რა გაკეთდა, არამედ ის, თუ რა შედეგი გამოიღო ამან.  
ეს სქემა ინტერვიუერს გაუწევს მარტივ, მაგრამ ქმედით დახმარებას ინტერვიუს მართვისას. 
ინტერვიუს განმავლობაში ინტერვიუერმა უნდა გააანალიზოს სამკუთხედის რომელი 
კუთხით პასუხობს კანდიდატი მის შეკითხვას და შემდეგ დამატებითი შეკითხვებით შეავსოს 
ის ელემენტები, რომლებიც პასუხს აკლია.  
 
მაგალითი :  
ინტერვიუერი:  რა წარმატებას მიაღწიეთ ბოლო წლის განმავლობაში? 
კანდიდატი: ბოლო სამუშაო წელს, ვახორციელებდი 2 მლნ EURO-ს ბრუნვას (პასუხი - 
შედეგი). პასუხს აკლია სიტუაცია და ქცევა. 
 ინტერვიუერი: ეს ჩანს თქვენი დოკუმენტებიდან, როგორ მოახერხეთ ამ შედეგის მიღწევა? 
კონკრეტულად რა გააკეთეთ? (კითხვა - ქცევის შესახებ) 
და / ან: რა მარკეტინგული სიტუაცია იყო მაშინ თქვენს სფეროში? რას აკეთებდნენ თქვენი 
კოლეგები? რა იყო თქვენი მიზანი? (კითხვა - სიტუაციის შესახებ)  
აუცილებელია  სამივე ფაქტორის შესახებ ინფორმაციას ფლობდეთ.  თითოეული ასპექტის 
მიმართ იმდენი დამატებითი შეკითხვა უნდა დაისვას, რომ მიიღოთ სამივე აუცილებელი 
ელემენტი. ამ სქემამ შესაძლოა კომპასის როლი შეასრულოს ინტერვიუს დროს, რათა 
ინტერვიუერი უკეთ გაერკვეს, თუ რა მიმართულებით უნდა მოიპოვოს ინფორმაცია.   
მომავალი ქცევის წინასწარმეტყველება ყველაზე უკეთ წარსულში განხორციელებული 
შესაბამისი ქცევების საფუძველზეა შესაძლებელი. ვინც თავისი წარსული ქცევით 
შეესატყვისება გარკვეულ მოთხოვნას, მას ასევე შეეძლება (დიდია ალბათობა, რომ 
შეეძლოს) მომავალი, ძველთან თავსებადი მოთხოვნის შესრულებაც. 
 
ინტერვიუს  დროს  თავი  აარიდეთ   დახურულ  შეკითხვებს1!   
მაგ.:    სიამოვნებით მუშაობთ გუნდში?  

კარგი ტექნიკოსი ხართ? 
ასეთი შეკითხვებით ბევრს ვერაფერს შეიტყობთ. 
 
თავი  აარიდეთ  თეორიულ ,  ჰიპოთეტურ  შეკითხვებს !   
მაგ.: როგორ განახორციელებდით რეორგანიზაციას ორგანიზაციაში? 

რას გააკეთებდით თქვენს სამუშაო ადგილზე?  
ცოდნა და გაკეთება ერთი და იგივე არ არის. ბევრმა ადამიანმა კარგად იცის, რა უნდა 
გაკეთდეს კონკრეტულ სიტუაციაში, მაგრამ არ აკეთებს ამას. ინტერვიუ, რომელიც უმეტესად 
შეკითხვების ამ ტიპით მიმდინარეობს თავის საძირკველს ქვიშაზე აშენებს. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  დახურულია შეკითხვა, რომელიც გულისხმობს პასუხს - „კი“ ან  „არა“. 
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გამორიცხეთ  სუგესტიური  შეკითხვები !  
მაგ.: თქვენც ნამდვილად ეთანხმებით იმ მოსაზრებას, რომ ოფისში მოწევა 
ხელისშემშლელად მოქმედებს? 

ჩვენს პროდუქტებს ერთმნიშვნელოვნად უპირატესობა ენიჭება კონკურენტების 
პროდუქტების მიმართ, თუ თქვენ სხვა აზრი გაქვთ? 
ამგვარი შეკითხვები პირდაპირ მიუთითებენ კანდიდატს ინტერვიუერისათვის სასურველ 
პასუხზე. ინტერვიუერები, რომლებიც ამგვარ შეკითხვებს სვამენ იღებენ იმ ინფორმაციას, 
რომლის მოსმენაც სურთ და არა კანდიდატის ნამდვილ მოსაზრებას. 
 
არ  დასვათ  ე .  წ .  „ფენოვანი  შეკითხვები“!  
მაგ.: როგორ შეძელით პროდუქციის ხარჯების შემცირება? მე ვგულისხმობ, რა გააკეთეთ 
ხარჯების სტრუქტურის გასაუმჯობესებლად. დარწმუნებული ვარ ეს თქვენს ორგანიზაციაშიც 
მნიშვნელოვანი თემაა. რამდენად უკეთესი ხართ კონკურენტებთან შედარებით? 
ინტერვიუს  დროს  სიტყვასიტყვით  არ  წაიკითხოთ  შეკითხვები !   
ამგვარად ინტერვიუს დროს ბუნებრივი გარემო შეიქმნება 
არ  არის  აუცილებელი  ყველა  შეკითხვის  დასმა !  
შესაძლოა კანდიდატმა სასურველი ინფორმაცია სხვა შეკითხვაზე პასუხის დროს 
მოგაწოდოთ. 
არ  არის  აუცილებელი  შეკითხვების  თანმიმდევრობის  მკაცრად  დაცვა !  
მთავარია თქვენთვის საჭირო ინფორმაცია მოიპოვოთ. 
მოახდინეთ  კანდიდატის  პასუხების  ჩანიშვნა !   
არსებობს მოსაზრება, რომ ჩაწერის დროს ზიანდება საუბრის ფსიქოლოგიური გარემო, 
რადგან წერის დროს კანდიდატთან წყდება მხედველობითი კონტაქტი. ნეგატიური 
მხარეების თავიდან ასაცილებლად: 

• ჩაინიშნეთ საკვანძო ინფორმაცია (არა რომანი J მხოლოდ საკვანძო სიტყვები) 
• ჩაინიშნეთ, როცა თქვენი პარტნიორი სვამს შეკითხვას 
• კანდიდატი საუბრის დასაწყისშივე გააფრთხილეთ, რომ საუბრისას ჩანაწერებს 

გააკეთებთ 
 
 
შეავსეთ  შეფასების  ფურცელი !  ეს დაგეხმარებათ  სწორი დასკვნების გამოტანაში! 
 
შეფასების ფურცელზე კანდიდატის მიერ დაგროვილი ქულები და მის სასარგებლოდ 
გაკეთებული ჩანაწერები კანდიდატის ახალ თანამშრომლად აყვანის საფუძველია.  
 

ახალი  თანამშრომლის  ადაპტაციის  პროცესი  
 

უცხო გარემოში ადამიანის შფოთვა მაღალია, აქვს ასევე უხერხულობის განცდა. 
ბუნებრივია, ეს დისკომფორტი თავს იჩენს ახალი სამსახურის დაწყების შემთხვევაშიც. 
იმისათვის, რომ ახალ თანამშრომელს მოეხსნას შფოთვა და არასასიამოვნო განცდები, რაც 
გაადვილებს და დააჩქარებს სამუშაო პროცესში მის ჩართულობას, საჭიროა ჩაუტარდეს 
ინსტრუქტაჟი. 
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ახალ თანამშრომელს უნდა გადაეცეს სხვადასხვა სახის დოკუმენტაცია: 
• კომპანიის მოკლე აღწერა – ისტორია, პროდუქცია, ხელმძღვანელობა; 
• სამსახურში მიღების ძირითადი წესები – სამუშაო დღე, შვებულებები, საპენსიო 

პროგრამები, დაზღვევა; 
• კომპანიაში ქცევის წესები; 
• ანაზღაურება – ანაზღაურების სკალები, როდის და როგორ ხდება ხელფასის 

გადახდა, დაქვითვები და ა.შ. 
• ინფორმირება სამუშაო დღის გაცდენის შესახებ, ავადმყოფობის ფურცელი 
•  შვებულება 
• კომპანიის შიდა განაწესი, დისციპლინარული პროცედურები და ა. შ. 

ორგანიზაციის გაცნობა არ უნდა შემოიფარგლებოდეს მხოლოდ დოკუმენტაციის გაცნობით. 
თანამშრომელი, რომელიც პასუხისმგებელია ახალი თანამშრომლების მხარდაჭერაზე უნდა 
ახორციელებდეს მის ინფორმირებას ყველა ძირითადი წესის შესახებ. როდესაც მიღებულია 
თანამშრომელთა ჯგუფი, მაშინ ეს ინსტრუქტაჟი ჯგუფს უტარდება. ამით უზრუნველყოფილია 
პირადი კონტაქტი და შეკითხვებზე პასუხის გაცემა. როდესაც საწყისი ინსტრუქტაჟი 
დასრულდება, ახალ თანამშრომლებს მიაცილებენ სამუშაო ადგილზე, სადაც მენეჯერი, ან 
ჯგუფის ხელმძღვანელი გააგრძელებენ ახალი თანამშრომლისთვის სამუშაო ადგილის 
გაცნობას. 
ჯგუფის ხელმძღვანელმა/მენეჯერმა უნდა წარუდგინოს ახალი თანამშრომელი კოლეგებს. 
სასურველია შერჩეული იყოს ჯგუფის რომელიმე წევრი, რომელიც შეასრულებს ახალი 
თანამშრომლისათვის გიდის როლს. სასურველი ასეთი გიდი არ იყოს ორგანიზაციაში 
ხანგრძლივი მუშაობის სტაჟის მქონე ადამიანი. შედარებით ახალ თანამშრომელს უფრო 
კარგად ეხსომება ყველა ის დეტალი, რომელიც მის შფოთიანობას იწვევდა, როდესაც ის 
მუშაობას იწყებდა. ამიტომაც ამგვარი თანამშრომელი უფრო დაეხმარება ახალს სწრაფად 
მოშინაურებაში. 
ახალი თანამშრომლები ხშირად ღელავენ შემდეგ საკითხებზე: 

• ვისთან ერთად იმუშავებენ 
• რას გააკეთებენ პირველ სამუშაო დღეს 
• როგორი აქნება მათი სამუშაო ადგილის გეოგრაფია (შესასვლელების, 

გამოსასვლელების, ტუალეტების, დასვენების ოთახებისა და სასადილოების 
განლაგება) და ა.შ. 

  
რეკომენდაციები  ახალი  თანამშრომლის  ორიენტაციისათვის :  

• ადამიანი, ვინც პირველად შეხვდება ახალმოსულ თანამშრომელს (მდივანი, 
მენეჯერის თანაშემწე, თუ უშუალოდ მენეჯერი), საქმის კურსში უნდა იყოს მისი 
ვიზიტის თაობაზე და უნდა იცოდეს, თუ რა იქნება გასაკეთებელი, როდესაც ახალი 
თანამშრომლის მოვა; 

• ახალი თანამშრომელი ისეთი დროისათვის უნდა იყოს დაბარებული, რომ კომპანიის 
დანარჩენ პერსონალზე ადრე არ მოუწიოს მოსვლა; 

• პერსონალი, რომელმაც უნდა მიიღოს ახალი თანამშრომელი, კეთილგანწყობილი 
და დახმარებისათვის მზად მყოფი უნდა იყოს; 



98	  

	  

• როდესაც ახალი თანამშრომელი ახალ, მისთვის უცნობ ადგილას უნდა წავიდეს, 
მისთვის უზრუნველყოფილი უნდა იყოს გამცილებელი, თუ ამ ადგილამდე მისვლა 
იოლი არ არის;  

• ახალ თანამშრომელს არ უნდა მოუწიოს ლოდინი. თანაბარი, აუჩქარებელი და 
მიმართულების მიმცემი მოქმედება, საუკეთესო მეთოდია პირველი დღეების 
ნევროზულობის წინააღმდეგ.    

ამგვარი ინფორმაცია შესაძლებელია მიწოდებული იყოს კადრების დეპარტამენტის 
თანამშრომლის, ან უშუალოდ სამუშაო ადგილზე რომელიმე კოლეგის მიერ, თუმცა 
ინფორმაციის ყველაზე მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს, უშუალო მენეჯერი. 
	  

 
პერსონალის  შერჩევის  ოქმი  

 
1.  ვაკანსიის  რეზიუმე  

ვაკანტური თანამდებობა:  
დამსაქმებელი კომპანია:  
დასაქმებისთვის დაგეგმილი თარიღი:  
ხელშეკრულების ტიპი და 
ხანგრძლივობა: 

 

ვაკანსიის გამოქვეყნების თარიღი:  
განცხადების შემოტანის ბოლო ვადა:  
გამოქვეყნების წყარო:  
შემოსული	  განაცხადების	  რაოდენობა:	    
გასაუბრებისთვის შერჩეული 
აპლიკანტების რაოდენობა: 

 

სარეზერვო აპლიკანტების 
რაოდენობა: 

 

 
1.   პასუხისმგებელი  პირები :  

 
2.  შესარჩევი  კანდიდატების  შეფასების  ანალიტიკური  ცხრილი  

ნაწილი 1: პროფესიული  მახასიათებლები /შეფასების  კრიტერიუმები  
              *  შეფასების  ინსტრუქცია  
კანდიდატთა  შეფასებისას  იხელმძღვანელეთ  შეფასების  ხუთ  ქულიანი  სისტემით  
1 ქულა  –  დაბალი ( მინიმალურ დონეზეც კი ვერ აკმაყოფილებს შეფასების კრიტერიუმს); 
2 ქულა  –  საშუალოზე დაბალი – (მინიმალურ აკმაყოფილებს შეფასების კრიტერიუმს); 
3 ქულა  –  საშუალო (დამაკმაყოფილებელი დონით პასუხობს შეფასების კრიტერიუმს); 
4 ქულა  –  საშუალოზე მაღალი დონით პასუხობს შეფასების კრიტერიუმს; 
5 ქულა  –  მაღალი დონით პასუხობს შეფასების კრიტერიუმს; 
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ნაწილი 2: კანდიდატის  ზოგადი  პიროვნული  მახასიათებლები  
*  შეფასების  ინსტრუქცია  

 
 
 
 

კანდიდატის
ახელი, 
გვარი 

კომუნი
კაციის 
უნარი 

არგუმენტირებ
ის უნარი 

პრეზენტაბელ
ობა/პიროვნუ
ლი ხიბლი, 
სანდოობა 

თანამშრომ
ლობა/ჯგუფ
ში მუშაობის 
უნარი 

ემოციურ
ი 
მდგრად
ობა 

მენეჯე
რული 
უნარებ
ი 

ქულათ
ა  ჯამი  

        
        
        
        

 
3.  გასაუბრების  დასკვნითი  შედეგები :  

აპლიკანტის  სახელი  
გვარი  

ქულათა  
ჯამი  

კომენტარი  

   
   
   
   
 

4.  კომენტარის  სახით :  
1. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  
2. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
3. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

N კანდიდატის სახელი, 
გვარი 

კვალი
ფიკაცი
ა 

სამუშაო 
გამოცდი
ლება 

სამუშაო 
მოტივაცია 
(შრომითი 
ღირებულებებ
ი) 

თვითშეფასე
ბა 

მზაობა 
თანამდებობ
ის 
დასაკავებლ
ად 

ქულა
თა 
ჯამი 

        
        
        
        
        
        

კანდიდატთა  შეფასებისას  იხელმძღვანელეთ  შეფასების  სამ   
ქულიანი  სისტემით  
1 ქულა  –   სუსტად განვითარებული; 
2 ქულა  –  საშუალოდ განვითარებული; 
3 ქულა  –  კარგად განვითარებული; 
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4. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

5. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

6.  დასკვნა   
 
 
აღნიშნულ  გადაწყვეტილებას  ხელმოწერით  დავასტურებთ  ინტერვიუს  საბჭოს  
წევრები :  
 
XXXX          _______________________________  თარიღი:  
XXXX    _______________________________  თარიღი:  
  
ინტერვიუს  საბჭოს  რეკომენდაციის  საფუძველზე ,  გადაწყვეტილებას  
ხელმოწერით  ადასტურებს  ……XXX 
 
XXXX_______________________________ თარიღი:  
 
 

 
გამგებლის  მოადგილე  
ინტერვიუს  კითხვები   

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /  რატომ გინდათ 
სამსახურიდან წამოსვლა? 

2. რატომ გაინტერესებთ  აღნიშნული პოზიცია? რამდენი ხანი გეგმავთ ამ 
პოზიციაზე მუშაობას? 

3. რამდენად კარგად იცნობთ მცხეთა– მთიანეთის რეგიონს? თქვენის აზრით რაში 
მდგომარეობს რეგიონის  ძირითადი პრობლემა?  

4. თუ მუშაობას დაიწყებთ  რა იქნება  თქვენთვის ის საკითხები, რომელის 
მოგვარებაზეც პირველ რიგში იზრუნებთ?  

5. იცნობთ თუ არა მუნიციპალურ პროგრამებს და  საინვესტიციო პროექტებს? 
როგორ წარმოგიდგენიათ მისი განხორციელება?  
 

ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი /  საქმის  ცოდნა /  მენეჯერული  
უნარი  

 
6. თუ აღნიშნულ პოზიციას დაიკავებთ თქვენი დაქვემდებარებული სამსახურების 

მუშაობის აწყობა როგორ წარმოგიდგენიათ? როგორ მოამზადებთ თქვენი 
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დარგობრივი სამსახურების სამუშაოს გეგმებს და  როგორ განახორციელებთ 
მისი შესრულების მონიტორინგს?  

7. როგორ მოიქცევით თუ ერთდროულად  რამდენიმე   დავალება გექნებათ 
შესასრულებელი? 
პრიორიტეტებს როგორ განსაზღვრავთ? 
 

სტრატეგიული  ხედვა /  გადაწყვეტილების  მიღების  უნარი  
8. როგორ იღებთ რთულ გადაწყვეტილებებს? რა არის ყველაზე რთული 

გადაწყვეტილება რომელიც სამსახურში მიგიღიათ?  წარმატებული იყო? 
მნიშვნელოვანი გაადწყვეტილების მიღებამდე რა ეტაპებს გადიხართ? მიგიღიათ 
გაადწყვეტილება, რომელიც შემდეგ გინანიათ? გვითხარით ერთი მაგალითი 
 

მენეჯერული  უნარი  /  ინტერპერსონალური  ურთიერთობები  
9. რამდენი ხანი მუშაობდით მენეჯერად? რამდენი ადამიანი იყო თქვენს 

დაქვემდებარებაში?   რა არის თქვენი როგორც მენეჯერის ყველაზე სუსტი 
მხარე? რა იყო ყველაზე დიდი წარმატება, რასაც  თქვენმა დაქვემდებარებულ 
ჯგუფმა  მუშაობის დროს მიაღწია? რა იყო თქვენი როგორც მენეჯერის როლი? 

10. თქვენი აზრით რა ფაქტორები  განაპიროებს თანამშრომელთა კარგ მუშაობას?  
როგორ მოახდენდით მათ მოტივაციას? თუ თანამშრომელი ვერ ასრულებს 
კარგად დაკისრებულ მოვალეობებს, როგორი იქნება თქვენი რეაქცია? 
 

თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა /  თვითშეფასება  
11. შეგიძლიათ გაიხსენოთ თქვენი ყველაზე დიდი წარმატებული პროექტი სადაც 

მონაწილეობა მიგიღიათ? რამ განაპირობა პროექტის წარმატება? თქვენი როლი 
რა იყო პროექტში? 

12. აღნიშნული პოზიციაზე მუშაობას თუ დაიწყებთ რა  შედეგის / სარგებლის  
მოტანას შეძლებთ რეგიონისთვის? 
 

მოტივაცია  
13. რა მიზნები გაქვთ ცხოვრებაში? ბოლოს რა მიზანი დაისახეთ? როგორ 

მიაღწიეთ?  
 

 
 

 გამგებლის  თანაშემწე  
ინტერვიუს  კითხვები  

 
ცოდნა /  კვალიფიკაცია /  გამოცდილება /კანდიდატის  მზაობა  თანამდებობის  
დასაკავებლად /  მოტივაცია /  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /  რატომ გინდათ სამსახურიდან 
წამოსვლა? თქვენთვის თანაშემწედ მუშაობა  რატომ არის საინტერესო? როგორ 
წარმოგიდგენით თქვენი სამუშაო რისი გაკეთება მოგიწევთ?  თქვენი სამუშაო დღეს  
როგორ დაგეგმავთ?  
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2. წარმოიდგინეთ რომ გამგებელმა დაგავალათ შეხვედრის ორგანიზიება, შეგიძლიათ 
გვითხრათ როგორ მოემზადებით ამისთვის?  

 
ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /  კონფლიქტის  მართვა  

3. თუ  დარწმუნებული იქნებით 100% –ით რომ თქვენი ხელმძღვანელი ცდება, 
არასწორად მოგცათ შენიშვნა,  როგორ მოიქცევით?  გაიხსენეთ ბოლოს რა 
საკითხზე მიიღეთ შენიშვნა სამსახურში? როგორი იყო თქვენი რეაქცია?  თუ 
გაითვალისწინეთ? 
 

სტრესულ  სიტუაციაში  მუშაობა  
4. როგორ დარწმუნდებით, რომ  მუშაობის დროს  მნიშვნელოვანი დეტალი არ 

გამოგრჩათ? თუ ერთდროულად რამდენიმე დავალება გექნებათ შესასრულებელი, 
რის მიხედვით განსაზღვრავთ რომელია უფრო პრიორიტეტული? 

 
მოტივაცია  

5. თქვენის აზრით რა უნარები და ცოდნაა აუცილებელი   ამ პოზიციაზე მომუშავე 
ადამიანისთვის?რატომ ფიქრობთ რომ დაკისრებულ მოვალეობებს თავს კარგად 
გაართმევთ? როგორი უნდა იყოს სამუშაო გარემო რომ თავი კარგად იგრძნოთ?  

 
თვითშეფასება /კანდიდატის  მზაობა  თანამდებობის  დასაკავებლად  

6. გვითხარით თქვენი  პიროვნების ყველაზე სუსტი მხარე რა არის?   როგორ ფიქრობთ 
ეს თვისება მუშაობის პროცესში ხელს ხომ არ შეგიძლით? 

7. თუ აღნიშნულ პოზიციაზე იმუშავებთ რა წარმატების მოტანა შეგიძლიათ  
მუნიციპალიტეტისთვის? 

8. ამ პოზიციაზე რამდენ ხანს იმუშავებდით? უახლოეს რამდენიმე წელიწადში რა 
მიზნების მიღწევას აპირებთ? 
 

კანცელარიის  უფროსი  
ინტერვიუს  კითხვები  

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  
 

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /  რატომ გინდათ სამსახურიდან 
წამოსვლა?/ თქვენის აზრით რა სამუშაოს შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ 
პოზიციაზე?   დოკუმენტბრუნვის სტანდარტს თუ იცნობთ?  შეგიძლიათ გვითხრათ 
როგორ წარმოგიდგენიათ  კანცელარიის სამსახურის აწყობა? პირველ რიგში რას 
გააკეთებდით?  

2. თქვენი ერთ ერთი მოვალეობა იქნება მუნიციპალიტეტსა და სხვადასხვა ფიზიკურ თუ 
იურიდიულ პირებს შორის ეფექტური კომუნიკაციის უზრუნველყოფა.  
ჩამოგვიყალიბეთ თქვენი ხედვა ამას როგორ მოახერხებთ? რა არის თქვენთვის 
ეფექტური კომუნიკაცია?  
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მომხმარებელზე  ორიენტაცია /  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
 

3. გქონიათ თუ არა უკმაყოფილო მოქალაქეებთან ურთიერთობა? ძირითადად რა არის 
ხოლმე მათი უკმაყოფილების მიზეზი? თუ მოქალაქე უკმაყოფილო იქნება როგორ 
მოიქცევით? 
 

 
ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი /  საქმის  ცოდნა /  მენეჯერული  
უნარი  
 

1.  თქვენის აზრით რა არის კანცელარიის სამსახურის მთავარი ფუნქცია? როგორი 
სამუშაო გარემოა თქვენის აზრით ყველაზე ეფექტური?  

4. მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა დეპარტამენტის შიგნით გარკვეული 
ადმინისტრაციული და პროცედურული ცვლილებების გატარებაში?  წარმოიდგინეთ 
დეპარტამენტის შიგნით გარკევეული ცვლილებებია განსახორციელებელი, რა 
იქნება თქვენი როგორც კაცელარიის სამსახურის როლი?  ამ შემთხვევაში როგორ 
შეადგენდით თქვენს სამოქმედო გეგმას?  
 

მენეჯერული  უნარი   
 

5. რამდენი ხანი მუშაობდით მენეჯერად? რამდენი ადამიანი იყო უშუალოდ თქვენს 
დაქვემდებარებაში? როგორ ფიქრობთ მუნიციპალიტეტის ორგანიზაციული 
განვითარების  საკადრო პოლიტიკა როგორი უნდა იყოს? 

6. რა არის თქვენი როგორც მენეჯერის სუსტი მხარე? გვითხარით  ერთი მაგალითი 
თქვენი ბოლო გამოცდილებიდან რის გამოც ასე ფიქრობთ 

7. თუ თანამშრომელი წინააღმდეგი იქნება  შეარულოს  დაკისრებულ მოვალეობა, 
როგორი იქნება თქვენი რეაქცია?  თქვენი ყელაზე ძლიერი  მოტივატორი რა არის  
სამსახურში?  

 
თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა /  თვითშეფასება  
 

8. შეგიძლიათ გაიხსენოთ თქვენი ყველაზე დიდი პროფესიული წარმატება?  რამ 
განაპირობა ეს წარმატება?  
თქვენი ყველაზე ძლიერი მხარე რა არის? აღნიშნული პოზიციაზე მუშაობას თუ 
დაიწყებთ რა  შედეგის / სარგებლის  მოტანას შეძლებთ გამგებობისთვის/ 
რეგიონისთვის? 
 

მოტივაცია  
 

9. მომავალში რა კარიერული მიზნები გაქვთ რის მიღწევასაც გეგმავთ? ბოლოს რა 
მიზანი დაისახეთ? რამდენად წარმატებით მიაღწიეთ? 
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 საქმისწარმოების  განყოფილების  უფროსი  
ინტერვიუს  კითხვები  

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /   თქვენის აზრით რა სამუშაოს 
შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ პოზიციაზე?  

2. საქმისწარმოების და   დოკუმენტბრუნვის სტანდარტს თუ იცნობთ?  შეგიძლიათ 
გვითხრათ როგორ წარმოგიდგენიათ  საქმისწარმოების განყოფილების  აწყობა? 
რამდენი დრო დაგჭირდებათ  განყოფილების ასაწყობად? ყველაზე რთული რა 
იქნება თქვენი სამუშაოს ეფექტურად შესრულებისთვის?  კომპიუტერს როგორ 
ფლობთ?  
 

მომხმარებელზე  ორიენტაცია /ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
3. გქონიათ თუ არა უკმაყოფილო მოქალაქეებთან ურთიერთობა? ძირითადად რა არის 

ხოლმე მათი უკმაყოფილების მიზეზი? თუ მოქალაქე უკმაყოფილო იქნება როგორ 
მოიქცევით?  
 

თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  
4. გვითხარით ერთი მაგალითი როდესაც მუშაობდით თანამშრომლებთან ერთად 

რომლებიც არ მოგწონდათ. როგორ მოახერხეთ მათთან ურთიერთობის აწყობა?  
 

მენეჯერული  უნარი   
5. თქვენის აზრით რა თვისებები და ქცევებია აუცილებელია  კარგი მენეჯერისთვის?/  

თქვენ როგორ შეაფასებდით თქვენს მენეჯერულ უნარებს 1 დან 10 მდე.  გვითხარით  
ერთი მაგალითი თქვენი ბოლო გამოცდილებიდან რის გამოც ასე ფიქრობთ 

6. თუ თანამშრომელი კარგად ვერ ასრულებს   დაკისრებულ მოვალეობას, როგორი 
იქნება თქვენი რეაქცია? 

7. რა მეთოდს გამოიყენებთ თანამშრომელთა მოტივირებისთვის?  თქვენის აზრით 
თანამშრომლებისთვის ფინანსური მოტივაცია უფრო მნიშვნელოვანია თუ  სხვა სახის 
წახალისება, მაგალითად შექება? 
 

მოტივაცია  
8. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი კარიერა 5 წლის შემდეგ? სად მუშაობთ და რას 

აკეთებთ?  
9. თავისუფალ დროს როგორ ატარებთ ხოლმე? 

 
	  

მთავარი  სპეციალისტი ,  საქმისმწარმოებელი    
ინტერვიუს  კითხვები   

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  
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1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /  რა არის ყველაზე დიდი 
პასუხიმგებლობა რაც  ამჯამად სამსახურში გაკისრიათ?  თქვენის აზრით რა 
სამუშაოს შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ პოზიციაზე?  კომპიუტერს როგორ 
ფლობთ? 
 

მომხმარებელზე  ორიენტაცია /  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
2. გქონიათ თუ არა უკმაყოფილო მოქალაქეებთან ურთიერთობა? ძირითადად რა არის 

ხოლმე მათი უკმაყოფილების მიზეზი? თუ მოქალაქე უკმაყოფილო იქნება როგორ 
მოიქცევით?  თქვენ ყოველდღე უამრავ ადამიანთან მოგიწევთ შეხვედრა, არ იქნება 
ეს თქვენთვის დამღლელი? რატომ?  

 
ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /  თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  
 

3. თუ  დარწმუნებული იქნებით 100% –ით რომ თქვენი ხელმძღვანელი ცდება, 
არასწორად იქცევა,  როგორ მოიქცევით? 

4. როგორ გირჩევნიათ იმუშაოთ, მარტომ, დამოუკიდებლად თუ სხვებთან ერთად? 
5. თქვენ მოგიწევთ რამდენიმე თანამშრომელს ზედამხედველობა გაუწიოთ,  როგორ 

გაართმევთ თავს?  
 
თვითშეფასება  
 

6. თუ ვკითხავთ თქვენს კოლეგებს როგორ დაგახასიათებენ? 
7. თქვენის აზრით რა უნარები და ცოდნაა აუცილებელი   ამ პოზიციაზე მომუშავე 

ადამიანისთვის?რატომ ფიქრობთ რომ დაკისრებულ მოვალეობებს თავს კარგად 
გაართმევთ? რა არის თქვენი ყველაზე ძლიერი და სუსტი მხარე? 

	  
 

წამყვანი  სპეციალისტი ,  ოპერატორ  –  საქმისმწარმოებელი    
ინტერვიუს  კითხვები   

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /   თქვენის აზრით რა სამუშაოს 
შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ პოზიციაზე?  კომპიუტერს როგორ ფლობთ?\ 

2. რატომ გაინტერესებთ საქმისმწარმოებალდ მუშაობა? რა არის ამ საქმეში 
საინტერესო თქვენთვის?  
 

მომხმარებელზე  ორიენტაცია /  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
3. თქვენ ყოველდღე უამრავ ადამიანთან მოგიწევთ შეხვედრა, არ იქნება ეს თქვენთვის 

დამღლელი? რატომ? თუ მოქალაქე უხეშად მოგმართავთ როგორ მოიქცევით? რა 
არის თქვენთვის კარგი მომსახურება?  როგორ მოახერხებთ რომ მოქალაქეები 
კმაყოფილები იყვნენ თქვენი მომსახურებით? 
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ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /  თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  
 

4. როგორი უნდა იყოს თქვენის აზრით კარგი ხელმძღვანელი? თქვენ თუ გიმუშავიათ 
ასეთ ხელმღვანელთან? სად?  თუ ხელმძღვანელი გავალებთ  სამუშაოს რომელიც  
თქვენ არ გეხებათ როგორ მოიქცევით? 

5. როგორ გირჩევნიათ იმუშაოთ, მარტომ, დამოუკიდებლად თუ სხვებთან ერთად? 
მოგვიყევით ერთი მაგალითი თქვენი გამოცდილებიდან როდესაც ეფექტურად 
მუშაობდით ჯგუფთან ერთდ. 
 

 
თვითშეფასება  
 

6. ყველაზე ხშირად რაზე გაკრიტიკებენ ხოლმე? როგორ რეაგირებთ ამ კრიტიკაზე? 
7. თქვენის აზრით რა უნარები და ცოდნაა აუცილებელი   ამ პოზიციაზე მომუშავე 

ადამიანისთვის?რატომ ფიქრობთ რომ დაკისრებულ მოვალეობებს თავს კარგად 
გაართმევთ?  

 
 

სპეციალისტი ,  ოპერატორ –საქმისმწარმოებელი  
ინტერვიუს  კითხვები    

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /   თქვენის აზრით რა სამუშაოს 
შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ პოზიციაზე?  კომპიუტერს როგორ ფლობთ?\ 

2. რატომ გაინტერესებთ საქმისმწარმოებალდ მუშაობა? რა არის ამ საქმეში 
საინტერესო თქვენთვის? როგორ ფიქრობთ რამდენ ხანს იმუშავებთ ამ პოზიციაზე? 
 

მომხმარებელზე  ორიენტაცია /  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
3. თქვენ ყოველდღე უამრავ ადამიანთან მოგიწევთ შეხვედრა, არ იქნება ეს თქვენთვის 

დამღლელი? რატომ?   წარმოიდგინეთ, რომ მოქალაქე გაღიზიანებულია  რადგან 
მისი საბუთების გადაცემა დააგვიანეთ,  როგორ მოიქცევით? რას ეტყვით 
მოქალაქეს?  
 

4. როგორ ფიქრობთ რა უფრო მნიშვნელოვანია თქვენს სამუშაოზე საქმის 
ზედმიწევნით სწორად  შესრულება თუ მოქალაქეების კმაყოფილოება? როგორ 
მოახერხებთ რომ მოქალაქეები კმაყოფილები იყვნენ თქვენი მომსახურებით? 

 
ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /  თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  
 

5. თუ მოგიწევთ იმუშაოთ კოლეგებთან რომელიც არ მოგწონთ  როგორ მოიქცევით?  
თქვენი აზრით სამსახურში რა გარემოებებია   აუცილებელი წარმატების 
მისაღწევად?  
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თვითშეფასება /  მოტივაცია  
 

6. თქვენის აზრით რა უნარები და ცოდნაა აუცილებელი   ამ პოზიციაზე მომუშავე 
ადამიანისთვის? რატომ ფიქრობთ რომ დაკისრებულ მოვალეობებს თავს კარგად 
გაართმევთ?   

7. თავისუფალ დროს როგორ ატარებთ? 
 

საინფორმაციო  განყოფილების  უფროსი  
ინტერვიუს  კითხვები   

ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /   შეგიძლიათ 
ჩამოგვიყალიბოთ  რა სამუშაოს შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ პოზიციაზე?  

2. დამოუკიდებლად რომელიმე კომპანიის ვებ–გვერდი ხომ არ შეგიქმნიათ? თუ კი, 
რამდენი ვიზიტორი იყო თქვენს გვერდზე ხომ არ იცით?  ყველაზე მეტად რომელი 
ვებ–გვერდის დიზაინი მოგწონთ?  ინტერნეტში რომელ საძიებო სისტემას იყენებთ 
ყველაზე ხშირად? შეგიძლიათ თუ არა რომ დათვალოთ ვიზიტორების რაოდენობა 
თქვენს ვებ–გვერდზე?  გუგლ ანალიტიკს იცნობთ?   

3. თქვენ გევალებათ საკანონმდებლო აქტების მოძიება და საიტზე გამოქვეყნება, სად 
მოიძიებთ ხოლმე მათ და როგორ გააკონტროლებთ დროულად იქნა თუ არა ის 
გამოქვეყნებული?  

4. თქვენი განყოფილების საქმიანობის აწყობა როგორ წარმოგიდგენიათ? ყველაზე 
რთული რა იქნება?  როგორ დაგეგმავთ  მუნიციპალიტეტის ფიარ კამპანიას?  
ჟურნალისტებთან და მოქალაქეებთან ურთიერთობაში  სად ხედავთ 
მუნიციპალიტეტის მთავარ პრობლემას? თქვენი რეკომენდაცია რა იქნება ამ 
საკითხის გადასაჭრელად? 
 

ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი /  თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  
მუშაობა  

5.  თუ ერთდორულად რამდენიმე სამუშო გექნებათ შესასრულებელი, თქვენი 
თანამშრომელი კი ძალიან ნელა მუშაობს  როგორ მოიქცევით? მოგვიყევით რთული 
სიტუაცია რომელიც სამსახურში გქონიათ,  როგორ მოახერხეთ მისი გადაჭრა?   
ეფექტური იყო ეს თქვენი გადაწყვეტილება?  
 

მენეჯერული  უნარი   
 

6. მენეჯერად მუშაობის გამოცდილება  თუ გაქვთ? რამდენი ადამიანი იყო თქვენს 
დაქვემდებარებაში? გვითხარით  კარგი მენეჯერის 5 თვისება, თქვენ ეს თვისებები 
როგორ გაქვთ  განვითარებული?  თქვენი როგორც მენეჯერის ყველაზე დიდი 
სისუსტე რა არის? ეს მუშაობაში ხელს არ შეგიშლით? 
 

მოტივაცია /  თვითშეფასება  
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7. რატომ ფიქრობთ რომ დაკისრებულ სამუშაოს თავს კარგად გაართმევთ?  
8. რა გეგმები გაქვთ ცხოვრებაში რის მიღწევასაც უახლოეს რამდენიმე წელიწადში 

აპირებთ? 
 

მთავარი  სპეციალისტი  საჯარო  ინფორმაციის  მენეჯმენტის  სფეროში  
ინტერვიუს  კითხვები   

ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /   შეგიძლიათ 
ჩამოგვიყალიბოთ  რა სამუშაოს შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ პოზიციაზე? 
თქვენის აზრით რა უნარები და ცოდნაა აუცილებელი   ამ პოზიციაზე მომუშავე 
ადამიანისთვის? რატომ ფიქრობთ რომ დაკისრებულ მოვალეობებს თავს კარგად 
გაართმევთ?  

2. გამართულად წერა შეგიძლიათ?  რომელი უფრო სწორი გამოთქმაა „კარგად ვარ“ 
თუ „კარგათ ვარ?“ რატომ? 

3. პრეს–რელიზი თუ მოგიმზადებიათ? როგორი უნდა იყოს სწორად მომზადებული 
პრეს–რელიზი?   

4. საქართველოში რომელი კომპანიის პიარ კამპანია  მოგწონთ? რომელი იყო 
სწორად დაგეგმილი და ეფექტური? რამ განაპირობა თქვენის აზრით ეს წარმატება? 
 

ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
5. თუ დაგავალეს სამუშაოს შეასრულება რომელიც კარგად არ იცით როგორ 

მოიქცევით?  შეგიძლიათ თუ არა ერთდროულად რამდენიმე პარარელურ საქმეზე 
მუშაობა? მოგვიყვანეთ ერთი მაგალითი  როდესაც ერთდროულად რამდენიმე 
საქმეს აკეთებდით. 

 
ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /  თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  
 

6. თუ მოგიწევთ იმუშაოთ კოლეგებთან რომელიც არ მოგწონთ  როგორ მოიქცევით?   
თქვენი აზრით სამსახურში რა გარემოებებია  არის აუცილებელი წარმატების 
მისაღწევად?  

 
მოტივაცია /  თვითშეფასება  

7. ყველაზე ხშირად რაზე გაკრიტიკებენ ხოლმე? როგორ რეაგირებთ ამ კრიტიკაზე? 
8. რა გეგმები გაქვთ ცხოვრებაში რის მიღწევასაც უახლოეს რამდენიმე წელიწადში 

აპირებთ? 
 

	  
წამყვანი   სპეციალისტი  პიარ  მენეჯერი  

ინტერვიუს  კითხვები   
 

ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  
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1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /   შეგიძლიათ 
ჩამოგვიყალიბოთ  რა სამუშაოს შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ პოზიციაზე?  

2. მედია საშუალებებთან ურთიერთობის გამოცდილება თუ გაქვთ? თქვენის აზრით რა 
არის ყველაზე დიდი შეცდომა რაც შეიძლება პიარ მენეჯერმა ჟურნალისტებტან 
ურთიერთობის დროს დაუშვას? პრეს–კონფერენცია თუ მოგიმზადებიათ? თუ 
დაგავალებენ პრეს–კონფერენციის მომზადებას მოგვიყევით ეტაპები ამას როგორ 
დაგეგმვათ? 

3. პრეს–რელიზი თუ მოგიმზადებიათ? როგორი უნდა იყოს სწორად მომზადებული 
პრეს–რელიზი?   

4. საქართველოში რომელი კომპანიის პიარ კამპანია  მოგწონთ? რომელი იყო 
სწორად დაგეგმილი და ეფექტური? რამ განაპირობა თქვენის აზრით ეს წარმატება? 
საქართველოში თქვენი მისაბაძი პიარ–მენეჯერი ვინ არის?  

 
თვითშეფასება /  მოტივაცია  

5. თქვენის აზრით რა უნარები და ცოდნაა აუცილებელი   პიარ მენეჯერისთვის?  რატომ 
ფიქრობთ რომ დაკისრებულ მოვალეობებს თავს კარგად გაართმევთ?  
 

ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /  ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  
უნარი  

6. თუ მოგიწევთ იმუშაოთ კოლეგებთან ან ჟურნალისტებთან რომელიც არ მოგწონთ,  
როგორ მოიქცევით?  

7. წარმოიდგინეთ, რომ ფიზიკურმა ან იურიდიულმა  პირმა მუნიციპალიტეტის შესახებ 
არასწორი და უარყოფითი  ინფორმაცია გამოქავეყნა  თქვენი რეაქცია როგორი 
იქნება?   თუ სამსახურის უფროსი არ დაეთანხმება ამ თქვენს გადაწყვეტილებას 
როგორ მოიქცევით? მის დარწმუნებას როგორ შეძლებთ? 
 

მოტივაცია  
 

8. თავისუფალ დროს როგორ ატარებთ ხოლმე? ბოლოს რომელი წიგნი წაიკითხეთ?  
 

 
წამყვანი  სპეციალისტი  ვებ  გვერდის  ადმინისტრატორი  

ინტერვიუს  კითხვები   
 

ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /   შეგიძლიათ 
ჩამოგვიყალიბოთ  რა სამუშაოს შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ პოზიციაზე? 
თქვენის აზრით რა უნარები და ცოდნაა აუცილებელი   ამ პოზიციაზე მომუშავე 
ადამიანისთვის? რატომ ფიქრობთ რომ დაკისრებულ მოვალეობებს თავს 
კარგად გაართმევთ?  

2. დამოუკიდებლად რომელიმე კომპანიის ვებ–გვერდი ხომ არ შეგიქმნიათ? თუ კი, 
რამდენი ვიზიტორი იყო თქვენს გვერდზე ხომ არ იცით?  ყველაზე მეტად 
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რომელი ვებ–გვერდის დიზაინი მოგწონთ?  ინტერნეტში რომელ საძიებო 
სისტემას იყენებთ ყველაზე ხშირად? შეგიძლიათ თუ არა რომ დათვალოთ 
ვიზიტორების რაოდენობა თქვენს ვებ–გვერდზე?  გუგლ - ანალიტიკს იცნობთ?   
 

ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
3. თუ დაგავალეს სამუშაოს შეასრულება რომელიც კარგად არ იცით როგორ 

მოიქცევით?  
 

ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /  თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  
 

4. თუ მოგიწევთ იმუშაოთ კოლეგებთან რომელიც არ მოგწონთ  როგორ 
მოიქცევით?  თქვენი აზრით სამსახურში რა გარემოებებია  არის აუცილებელი 
წარმატების მისაღწევად?  

 
მოტივაცია /  თვითშეფასება  

5. ყველაზე ხშირად რაზე გაკრიტიკებენ ხოლმე? როგორ რეაგირებთ ამ კრიტიკაზე?  
6. რა გეგმები გაქვთ ცხოვრებაში რის მიღწევასაც უახლოეს რამდენიმე წელიწადში 

აპირებთ? თავისუფალ დროს როგორ ატარებთ? ყველაზე ხშირად რომელ  ვებ–
გვერდზე შედიხართ ხოლმე? 
 

	  
კადრების  განვითარებისა  და  მართვის  განყოფილების  უფროსი  

ინტერვიუს  კითხვები   
 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  
 

10. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /  რატომ გინდათ სამსახურიდან 
წამოსვლა?/  

11. კადრების განყოფილებაში რამდენი ხანი მუშაობდით?  როგორ წამოგიდგენიათ 
კადრების სამსახურის ფუნქციონირება, თქვენის აზრით რა სამუშაოს შესრულება 
მოგიწევთ აღნიშნულ პოზიციაზე?    

12. შეგიძლიათ გვითხრათ როგორ ააწყობთ   კადრების  სამსახურის მუშაობას?  
13. თანაშრომლებისთვის ტრეინინგებს როგორ დაგეგმავთ? ტრეინიგნის საჭიროებას 

როგორ გამოავლენთ? 
14. ახალ შრომის კანონს თუ იცნობთ? რა ცვლილებებია წინა კანონთან შედარებით რაც 

მოგწონთ? 
 

 
ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი /  საქმის  ცოდნა /  მენეჯერული  
უნარი  

2. თქვენის აზრით რა არის კადრების სამსახურის მთავარი ფუნქცია? როგორ შეუძლია 
კადრების სამსახურს მონაწილეობა მიიღოს  მუნიციპალიტეტის კორპორატიული 
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კულტურის შექმნაში?  როგორი სამუშაო გარემოა თქვენის აზრით ყველაზე 
ეფექტური? რა წამახალისებელ ღონისძიებებს დაგეგმავთ  მუნიციპალიტეტის 
თანამშრომლებისთვის? 

3. მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა დეპარტამენტის შიგნით გარკვეული 
ადმინისტრაციული და პროცედურული ცვლილებების გატარებაში?  წარმოიდგინეთ 
დეპარტამენტის შიგნით გარკივეული ცვლილებებია განსახორციელებელი, რა 
იქნება თქვენი როგორც კადრების განყოფილების როლი?  ამ შემთხვევაში როგორ 
შეადგენდით თქვენს სამოქმედო გეგმას?  
 

მენეჯერული  უნარი /  თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  
 

4. რამდენი ხანი მუშაობდით მენეჯერად? რამდენი ადამიანი იყო თქვენს 
დაქვემდებარებაში?   

5. რა არის თქვენი როგორც მენეჯერის სუსტი მხარე? გვითხარით  ერთი მაგალითი 
თქვენი ბოლო გამოცდილებიდან რის გამოც ასე ფიქრობთ 

 
პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
 

6. გქონიათ თუ არა უკმაყოფილო თანამშრომლებთან ურთიერთობა? ძირითადად რა 
არის ხოლმე მათი უკმაყოფილების მიზეზი? თუ თანამშრომელი თქვენთა მოვა და  
უკმაყოფილო იქნება თავისი ხელმძღავნელის, თქვენ  როგორ მოიქცევით? 

7.  წარმოიდგინეთ რომ მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები გამუდმებით იგვიანებენ, 
როგორ მოახერხებთ ამ პრობლემის გადაჭრას? 

 
თვითშეფასება  
 

8. შეგიძლიათ გაიხსენოთ თქვენი ყველაზე დიდი პროფესიული წარმატება?  რამ 
განაპირობა ეს წარმატება?  

9. თქვენი ყველაზე ძლიერი მხარე რა არის? აღნიშნული პოზიციაზე მუშაობას თუ 
დაიწყებთ რა  შედეგის / სარგებლის  მოტანას შეძლებთ გამგებობისთვის/ 
რეგიონისთვის? 

	  
მთავარი  სპეციალისტი  ორგანიზაციული  განვითარების  სფეროში  

ინტერვიუს  კითხვები   
 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  
 

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? თქვენის აზრით რა სამუშაოს 
შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ პოზიციაზე?    

2. თანამშრომლების პროფესიულ დონეს როგორ შეაფასებთ?  
3. ტრეინინგებს როგორ დაგეგმავთ და ტრეინიგნის ეფექტურობას როგორ შეაფასებთ? 
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4. თანამდებობრივი ინსტრუქციების შედგენა თუ იცით? რა ძირითადი ნაწილებისგან 
შედგება თანამდებობრივი ინსტრუქცია? 

5. ახალ შრომის კანონს თუ იცნობთ? რა ცვლილებებია წინა კანონთან შედარებით რაც 
მოგწონთ? 
 

ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი /  საქმის  ცოდნა  
 

6. წარმოიდგინეთ რომ მოგცეს  შესასრულებლად დავალება, რომელიც უცხოა და 
ახალი თქვენთვის, როგორ მოიქცევით?  

7. რა წამახალისებელ ღონისძიებებს დაგეგმავთ  მუნიციპალიტეტის 
თანამშრომლებისთვის? თქვენის აზრით როდის მუშაობენ ადამიანები ყველაზე 
მოტივირებულად სამსახურში? როგორი უნდა იყოს ორგანიზაცია, რომ 
თანამშრომელს უხაროდს იქ მუშაობა? ამ კუთხით თქვენ რა რეკომენდაციები 
გენქებოდათ მუნიციპალიტეტისთვის?  

 
თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა /  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
 

8. თქვენთვის  მარტო მუშაობა უფრო ეფექტურია თუ ჯგუფთან ერთად მუშაობა? 
გქონიათ თუ არა უკმაყოფილო თანამშრომლებთან ურთიერთობა? ძირითადად რა 
არის ხოლმე მათი უკმაყოფილების მიზეზი? თუ თანამშრომელი უკმაყოფილო იქნება 
თავისი სამუშაო პირობებით თქვენ  როგორ მოიქცევით? 

 
თვითშეფასება  /  მოტივაცია  

 
9. შეგიძლიათ გაიხსენოთ თქვენი ყველაზე დიდი პროფესიული წარმატება?  რამ 

განაპირობა ეს წარმატება?  
10. თქვენი ყველაზე ძლიერი მხარე რა არის? აღნიშნული პოზიციაზე მუშაობას თუ 

დაიწყებთ რა  შედეგის მოტანას შეძლებთ გამგებობისთვის/ რეგიონისთვის? 
 

	  
წამყვანი  სპეციალისტი  საკადრო  პოლიტიკის   სფეროში  

ინტერვიუს  კითხვები   
 

ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  
 

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? თქვენის აზრით რა სამუშაოს 
შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ პოზიციაზე?    

2. ახალ შრომის კანონს თუ იცნობთ? რა ცვლილებებია წინა კანონთან შედარებით რაც 
მოგწონთ? 

3.  როგორ გააკონტროლებთ  შრომის დისციპლინა დადგენილი ნორმების მიხედვით 
სრულდება თუ არა?  
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ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი /  საქმის  ცოდნა  
 

4. წარმოიდგინეთ რომ მოგცეს  შესასრულებლად დავალება, რომელიც უცხოა და 
ახალი თქვენთვის, როგორ მოიქცევით?  თუ  მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები 
გამუდმებით იგვიანებენ რა რეკომენდაცია გექნებათ  ამ პრობლემის 
გადასაჭრელად?  თუ განყოფილების უფროსი არ დაგეთანხმებათ როგორ 
მოიქცევით? 
 

თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა /  ინტერპერსონალური  ურთიერთობები  
 

5. რა წამახალისებელ ღონისძიებებს დაგეგმავთ  მუნიციპალიტეტის 
თანამშრომლებისთვის?  თქვენის აზრით ყველაზე ძლიერი მოტივატორი რა არის 
სამსახურში? წარმოიდგინეთ რომ ფინანსები არ გაქვთ და უნდა დაგეგმოთ 
წამახალისებელი აქცია თქვენი თანამშრომლებისთვის, რას დაგეგმავდით?  
 

მოტივაცია  
 

6. აგვიღწერეთ  როგორ სამუშაო გარემოში იგრძნობთ  თავს ყველაზე 
მოტივირებულად? თუ დააკვირდებით თქვენს კოლეგებს, რა ფაქტორები 
განაპირობებს ყველაზე მეტად თანამშრომელთა მოტივაციას? 
 

თვითშეფასება  
 

7. შეგიძლიათ გაიხსენოთ თქვენი ყველაზე დიდი პროფესიული წარმატება?  რამ 
განაპირობა ეს წარმატება?  

8. თქვენი ყველაზე ძლიერი და სუსტი მხარე რა არის? რატომ ფიქრობთ  რომ 
აღნიშნულ პოზიციაზე მუშაობას თავს კარგად გაართმევთ?   
 
 

 
სამართლებრივი  უზრუნველყოფისა  და  ადმინისტრაციული  ზედამხედველობის  

სამსახურის  უფროსი  
 

ინტერვიუს  კითხვები   
 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  
 

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /  რა სახის სალიცენზიო 
გამოცდები გაქვთ ჩაბარებული? სასამართლოსთან ურთიერთობის  რა 
გამოცდილება  გაქვთ?  რომელი იყო ყველაზე რთული საქმე თქვენს იურიდიულ 
პრაქტიქაში? როგორ მოახერხეთ მისი გადაჭრა?  თქვენს პრაქტიკაში სულ რამდენი 
საქმე გქონიათ სასამართლოში წარმოებული? მათი უმეტესობა როგორ 
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დამთავრდა? ხშირად რა განაპირობებს ხოლმე  საქმის წარმატებით დასრულებას? 
თქვენი ყველაზე წარმატებული საქმე რომელი იყო? 

2. შეგიძლიათ გვითხრათ როგორ წარმოგიდგენიათ  თქვენი სამსახურის აწყობა?  
 

 
ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი /  საქმის  ცოდნა  
 

3. წარმოიდგინეთ, რომ სასამართლოში  დავა თქვენი მხარის სასარგებლოდ არ 
გადაწყდა,  როგორი იქნება თქვენი რეაქცია?  რას მოიმოქმედებთ?  

4. როდესაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება გაქვთ მისაღები როგორი იქცევით 
ხოლმე?  გადაწყვეტილების მიღების თქვენი მეთოდოლოგია როგორია?  
შეგიძლიათ გვითხრათ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება რომელიც ბოლოს მიიღეთ 
სამსახურში? როგორ ფიქრობთ წარმატებული იყო? 

5.  როგორი უნდა იყოს კარგი ადვოკატი თქვენის აზრით რა თვისებები  და ცოდნა უნდა 
ჰქონდეს? როგორ ფიქრობთ სასამართლოში გამოსვლის დროს ფაქტების წარდგენა  
უფრო აუცილებელია თუ დამარწმუნებელი კომუნიკაციის უნარი? თქვენ როგორ 
ფიქრობთ კარგი დამარწმუნებელი კომუნიკაცია გაქვთ?  გვითხარით ერთი 
მაგალითი თქვენს  კარიერაში  როდესაც  მოახერხეთ მეორე მხარის დარწმუნება 
თქვენს სასარგებლოდ.  

6. თქვენი რეკომენდაცია რა იქნება რეგიონში  სამართალდარღვევების პრევენციის 
კუთხით? 
 
 

მენეჯერული  უნარი   
 

7. როგორ ფიქრობთ სამსახურის მართვას როგორ შეძლებთ? თქვენის აზრით რა 
თვისებები უნდა ჰქონდეს კარგ მენეჯერს? მენეჯერად მუშაობის გამოცდილება 
გაქვთ/ ან  არ გაქვთ, როგორ ფიქრობთ არ გაგიჭირდებათ დაქვემდებარებული 
პერსონალის მართვა? რა სახის სამუშაოს აიღებდით თქვენს თავზე და რა სახის 
სამუშაოს დელეგირებას მოახდენდით?   რა არის თქვენი როგორც მენეჯერის სუსტი 
მხარე?  თუ თანამშრომელი არ ეთანხმება თქვენს შენიშვნას/ კრიტიკას როგორ 
მოიქცევით? თქვენ თუ გაგაკრიტიკებთ თანამშრომელი როგორი იქნება თქვენი 
რეაქცია?  

8. მიგიღიათ გადაწყვეტილება რომელმაც უკმაყოფიელბა გამოიწვია 
თანამშრომლებში, მაგრამ საქმისთვის აუცილებელი იყო? მოგვიყევით ერთი 
მაგალითი, როგორ მაოხერხეთ თანამშრომელბისთვის ამ გადაწყვეტილების 
გაცნობა? 
 

მოტივაცია  
9. მომავალში რა კარიერული მიზნები გაქვთ რის მიღწევასაც ცხოვრებაში გეგმავთ? 

ამისთვის რის გაკეთებას გეგმავთ?  
 
თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა /  თვითშეფასება  
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10. შეგიძლიათ გაიხსენოთ თქვენი ყველაზე დიდი პროფესიული წარმატება?  რამ 
განაპირობა ეს წარმატება?  

11. თქვენი ყველაზე ძლიერი მხარე რა არის? აღნიშნული პოზიციაზე მუშაობას თუ 
დაიწყებთ რა  შედეგის / სარგებლის  მოტანას შეძლებთ გამგებობისთვის/ 
რეგიონისთვის? 
 

მთავარი  სპეციალისტი  სამართლებრივი  უზრუნველყოფის  საკითხებში  
ინტერვიუს  კითხვები   

ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /  რა იყო თქვენი ყველაზე 
დიდი პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ? თავს როგორ ართმევდით?   
ადვოკატის სალიცენზიო გამოცდა ჩაბარებული გაქვთ?  შეგიძლიათ 
ჩამოგვიყალიბოთ  რა სამუშაოს შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ პოზიციაზე? 
რამდენად კარგად იცნობთ ადმინისტრაციულ სამართალს?  თქვენი უმაღლესი 
განათლება სამართლის რომელ დარგში გაქვთ? იცნობთ შრომის ახალ კანონს? რას 
ფიქრობთ განხორციელებულ ცვლილებებზე? თქვენ ერთ–ერთი მვოალეობა იქნება   
სხვადასხვა სახის დოკუმენტების სამართლებრივი ექსპერტიზა, ამას როგორ 
მოახერხებთ? რა მეთოდები არსებობს იმის დასადგენად დოკუმენტი ყალბია თუ 
არა? (ყველა დოკუმენტს სასამართლო ექსპერტიზაში ხომ არ გადააგზავნით?) 

2. სასამართლოსთან ურთიერთობის რა გამოცდილება გაქვთ? სასამართლო 
პროცესზე თუ ყოფილხართ? რა იყო თქვენი როლი ამ პროცესსზე? თქვენს 
პრაქტიკაში სულ რამდენი საქმე გქონიათ სასამართლოში წარმოებული? მათი 
უმეტესობა როგორ დამთავრდა? ხშირად რა განაპირობებს ხოლმე  საქმის 
წარმატებით დასრულებას? 
 

ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი /  თანამშომლობა  და  ჯგუფური  
მუშაობა  

3. როდესაც რთული გადაწყვეტილება  გაქვთ მისაღები, რა მეთოდებს იყენებთ? რა 
იყო თქვენს ცხოვრებაში  ყველაზე რთული გადაწყვეტილება რაც მიგიღიათ? როგორ 
ფიქრობთ სწორი გადაწყვეტილება იყო?  

4. თუ შესასრულებლად გექნებათ რამდენიმე  სასწრაფო დავალება როგორ 
მოიქცევით? პრიორიტეტულს როგორ განსაზღვრავთ?   

5. წარმოიდგინეთ რომ  უფროსმა დაგავალათ სამუშაო რომელიც კარგად არ იცით 
როგორ მოიქცევით?  

 
მოტივაცია /  თვითშეფასება /  დამარწმუნებელი  კომუნიკაცია  

6. როგორი უნდა იყოს კარგი ადვოკატი თქვენის აზრით რა თვისებები  და ცოდნა უნდა 
ჰქონდეს? როგორ ფიქრობთ სასამართლოში გამოსვლის დროს ფაქტების წარდგენა  
უფრო აუცილებელია თუ დამარწმუნებელი კომუნიკაციის უნარი? თქვენ როგორ 
ფიქრობთ კარგი დამარწმუნებელი კომუნიკაცია გაქვთ?  გვითხარით ერთი 
მაგალითი თქვენს  ცხოვრებაში როდესაც  მოახერხეთ მეორე მხარის დარწმუნება 
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თქვენს სასარგებლოდ. შეგიძლიათ დაგვარწმუნოთ რომ თქვენ  სამსახურში 
აუცილებლად უნდა  აგიყვანოთ? 
 

ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /  თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  
 

7. თუ მოგიწევთ იმუშაოთ კოლეგებთან რომელიც არ მოგწონთ  როგორ მოიქცევით? 
8. წარმოიდგინეთ რომ მოქალაქე დაობს   მუნიციპალიტეტში პირად საკითხზე თქვენი 

რეაქცია როგორი იქნება? 
 
მოტივაცია /  თვითშეფასება  

9.  როგორ ფიქრობთ წარმატებული ხართ? რა იყო ყველაზე დიდი წარმატება თქვენს 
პროფესიულო საქმიანობაში?  რამ განაპირობა ეს წარმატება?  

10. რა გეგმები გაქვთ ცხოვრებაში რის მიღწევასაც უახლოეს 5 წელიწადში  აპირებთ?   
 

წამყვანი  სპეციალისტი  სამართლებრივი  უზრუნველყოფის  საკითხებში  
ინტერვიუს  კითხვები   

ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /  რა იყო თქვენი ყველაზე 
დიდი პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ? თავს როგორ ართმევდით?   
ადვოკატის სალიცენზიო გამოცდა ჩაბარებული გაქვთ?  შეგიძლიათ 
ჩამოგვიყალიბოთ  რა სამუშაოს შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ პოზიციაზე? 
რამდენად კარგად იცნობთ ადმინისტრაციულ სამართალს?  თქვენი უმაღლესი 
განათლება სამართლის რომელ დარგში გაქვთ? იცნობთ შრომის ახალ კანონს? რას 
ფიქრობთ განხორციელებულ ცვლილებებზე?  

 
2. სასამართლოსთან ურთიერთობის გამოცდილება თუ გაქვთ? სასამართლო 

პროცესზე თუ ყოფილხართ? რა იყო თქვენი როლი ამ პროცესსზე? თქვენ ერთ–ერთი 
მოვალეობა იქნება სასამართლოზე მუნიციპალიტეტის ინტერესების დაცვა, როგორ 
ფიქრობთ ამას როგორ მოახერხებთ? შეგიძლიათ გვითხრათ სასამართლო 
პროცესისთვის როგორ მოემზადებით?  რა ეტაპები უნდა გაიაროთ? 
 

ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი /  თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  
მუშაობა  

3. როდესაც რთული გადაწყვეტილება  გაქვთ მისაღები, რა მეთოდებს იყენებთ? რა 
იყო თქვენს ცხოვრებაში  ყველაზე რთული გადაწყვეტილება რაც მიგიღიათ? როგორ 
ფიქრობთ სწორი გადაწყვეტილება იყო?  

4. სამსახურში მუშაობა როგორ გირჩევნიათ დამოუკიდებლად თუ  სხვა კოლეგებთან 
ერთად? თუ შესასრულებლად გექნებათ რამდენიმე  სასწრაფო დავალება როგორ 
მოიქცევით? პრიორიტეტულს როგორ განსაზღვრავთ?   

5. თქვენი რეკომენდაცია რა იქნება რეგიონში  სამართალდარღვევების პრევენციის 
კუთხით? 
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ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /   
 

6. წარმოიდგინეთ რომ მოქალაქე დაობს   მუნიციპალიტეტში პირად საკითხზე თქვენი 
რეაქცია როგორი იქნება?  თქვენი ერთ–ერთი მოვალეობა იქნება რომ 
რწმუნებულებს კონსულტირება გაუწიოთ სხვადასხვა სამართლებრივ საკითხებზე, 
ამას როგორი ფორმით გააკეთებთ? რწმუნებულები ძირითადად თავიანთ სოფლებში 
იქნებიან და შეიძლება ტელეფონით მოგიწიოთ  მათი კონსულტირება, როგორ 
ფიქრობთ ეს ფორმა ეფექტური იქნება? თუ მოგიწევთ სოფლებში ადგილზე ვიზიტი ეს 
თქვენთვის მისაღები იქნება? 
 

მოტივაცია /  თვითშეფასება /  დამარწმუნებელი  კომუნიკაცია  
7. როგორი უნდა იყოს კარგი ადვოკატი თქვენის აზრით,  რა თვისებები  და ცოდნა 

უნდა ჰქონდეს? როგორ ფიქრობთ სასამართლოში გამოსვლის დროს ფაქტების 
წარდგენა  უფრო აუცილებელია თუ დამარწმუნებელი კომუნიკაციის უნარი? თქვენ 
როგორ ფიქრობთ კარგი დამარწმუნებელი კომუნიკაცია გაქვთ?  გვითხარით ერთი 
მაგალითი თქვენს  ცხოვრებაში როდესაც  მოახერხეთ მეორე მხარის დარმწუნება 
თქვენს სასარგებლოდ. შეგიძლიათ დაგვარწმუნოთ რომ თქვენ  სამსახურში 
აუცილებლად უნდა  აგიყვანოთ? 

	  
წამყვანი  სპეციალისტი  ადმინისტრაციული  ზედამხედველობის   საკითხებში  

ინტერვიუს  კითხვები   
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /  რა იყო თქვენი ყველაზე 
დიდი პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ? თავს როგორ ართმევდით?   
ადვოკატის სალიცენზიო გამოცდა ჩაბარებული გაქვთ?  შეგიძლიათ 
ჩამოგვიყალიბოთ  რა სამუშაოს შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ პოზიციაზე? 
რამდენად კარგად იცნობთ ადმინისტრაციულ სამართალს?  თქვენი უმაღლესი 
განათლება სამართლის რომელ დარგში გაქვთ? 

2. სასამართლოსთან ურთიერთობის გამოცდილება თუ გაქვთ? სასამართლო 
პროცესზე თუ ყოფილხართ? რა იყო თქვენი როლი ამ პროცესსზე? თქვენ ძირითადი  
მოვალეობა იქნება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის მომზადება და 
სასამართლოზე წარდგენა გვითხარით რა ეტაპებია გასავლელი სანამ საქმეს 
სასამართლოში წარადგენთ? სასამართლო პროცესზე გამოსულხართ ადვოკატის 
რანგში? თქვენ მოგიწევთ  მუნიციპალიტეტის ინტერესების დაცვა, როგორ ფიქრობთ 
ამას რამდენად წარმატებით მოახერხებთ?   შეგიძლიათ გვითხრათ სასამართლო 
პროცესისთვის როგორ მოემზადებით?   
 

ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი /  თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  
მუშაობა  

3. როდესაც რთული გადაწყვეტილება  გაქვთ მისაღები, რა მეთოდებს იყენებთ? რა 
იყო თქვენს ცხოვრებაში  ყველაზე რთული გადაწყვეტილება რაც მიგიღიათ? როგორ 
ფიქრობთ სწორი გადაწყვეტილება იყო?  
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4. სამსახურში მუშაობა როგორ გირჩევნიათ დამოუკიდებლად თუ  სხვა კოლეგებთან 
ერთად? თუ შესასრულებლად გექნებათ რამდენიმე  სასწრაფო დავალება როგორ 
მოიქცევით? პრიორიტეტულს როგორ განსაზღვრავთ?   

5. წარმოიდგინეთ რომ  უფროსმა დაგავალათ სამუშაო რომელიც კარგად არ იცით 
როგორ მოიქცევით?  

6. თქვენი რეკომენდაცია რა იქნება რეგიონში  სამართალდარღვევების პრევენციის 
კუთხით? 

 
ინტერპერსონალური  ურთიერთობები  
 

7. წარმოიდგინეთ რომ მოქალაქე დაობს   მუნიციპალიტეტში პირად საკითხზე თქვენი 
რეაქცია როგორი იქნება?   
 

მოტივაცია /  თვითშეფასება /  დამარწმუნებელი  კომუნიკაცია  
 

8. როგორი უნდა იყოს კარგი ადვოკატი თქვენის აზრით რა თვისებები  და ცოდნა უნდა 
ჰქონდეს? როგორ ფიქრობთ სასამართლოში გამოსვლის დროს ფაქტების წარდგენა  
უფრო აუცილებელია თუ დამარწმუნებელი კომუნიკაციის უნარი? თქვენ როგორ 
ფიქრობთ კარგი დამარწმუნებელი კომუნიკაცია გაქვთ?  გვითხარით ერთი 
მაგალითი თქვენს  ცხოვრებაში როდესაც  მოახერხეთ მეორე მხარის დარმწუნება 
თქვენს სასარგებლოდ. შეგიძლიათ დაგვარწმუნოთ რომ თქვენ  სამსახურში 
აუცილებლად უნდა  აგიყვანოთ? 

მატერიალურ –ტექნიკური  უზრუნველყოფის  სამსახურის  უფროსი  
ინტერვიუს  კითხვები   

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /  რა იყო თქვენი ყველაზე 
დიდი პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ? ბუღალტერიის რა კურსები 
გაქვთ გავლილი? რომელ პროგრამაში მუშაობდით? ყველაზე მეტად რომელი 
საბუღალტრო პროგრამა მოგწონთ?  

2. შეგიძლიათ ჩამოგვიყალიბოთ  რა სამუშაოს შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ 
პოზიციაზე? რომელია ყველაზე მნიშვნელოვანი  კოდექსი რითაც მუშაობის დროს 
ხელმძღვანელობთ? რამდენად კარგად იცნობთ  საგადასახადო კოდექსს? თქვენი 
გამოცდილებიდან გამომდინარე თუ გიწევდათ შეხება საგადასახადო კოდექსთან?   
 

3. თქვენი ერთ–ერთი მოვალეობა იქნება შესყიდვების განხორციელება. ამ პროცესს 
როგორ დაგეგმავთ? როგორ აარჩევთ რომელი მომწოდებლიდან უნდა შეიძინოთ  
ესა თუ ის პროდუქცია?    მომწოდებლებს რა კრიტერიუმებით შეფასებდით?   

 
4. თქვენ უნდა უზრუნველყოთ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების  

გამართული ფუნქციონირების უზრუნველოფა. გვითხარით რა სახის აქტივებზე 
შეიძლება იყოს საუბარი? როგორ მოახდენთ აქტივების ინვენტარიზაციას? 
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გვითხარით როგორ მოახერხებთ, რომ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
ყველა აქტივი იყოს აღწერილი და  ფუნქციონირებდეს ეფექტურად? 
ჩამოგვიყალიბეთ ამ სამსახურს როგორ ააწყობდით? რა იქნება თქვენის აზრით 
ყველაზე დიდი სირთულე ამ მხრივ? 

 
მენეჯერული  უნარი /  თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა /  
ინტერპერსონალური  ურთიერთობები  

5. როგორც მენეჯერს მიგიღიათ თუ არა რთული გადაწყვეტილება, რომელიც არ იყო 
პოპულარული თანამშრომელბის თვალში,  მაგრამ საქმეს სჭირდებოდა? რა 
გადაწყვეტილება იყო ეს? რატომ ფიქრობთ რომ სწორი გადაწყვეტილება იყო? 

6. თქვენმა თანაშრომლებმა შეიძლება კარგად არ იცოდნენ საბუღალტრო პროგრამაში 
მუშაობა და კომპიუტერიც კი. ამ პრობლემას როგორ გაუმკლავდებით?  

 
ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
 

7. რა არის ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც შეიძლება მუშაობის დროს დაუშვას 
მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა?      

8. შესყიდვის დროს არის ერთ–ერთი რისკი რომ თანამშრომელი გარიგებაში შევიდეს 
პოტენციურ მომწოდებელთან, ამის პრევენციას როგორ დაგეგმავთ? 

9. წინა სამსახურში მუშაობის დროს რაიმე რეკომენდაცია ხომ არ გაგიწევიათ რომ 
ორგანიზაციას ხარჯის შეემცირებინა? რა იყო ეს რეკომენდაცია შეგიძლიათ 
მოგვიყვეთ? თქვენის აზრით მუნიციპალიტეტმა როგორ უნდა უზრუნველყოს 
ბიუჯეტის გეგმაზომიერი ხარჯვა? 

10. როდესაც რთული გადაწყვეტილება  გაქვთ მისაღები, რა მეთოდებს იყენებთ? რა 
იყო თქვენს ცხოვრებაში  ყველაზე რთული გადაწყვეტილება რაც მიგიღიათ? როგორ 
ფიქრობთ სწორი გადაწყვეტილება იყო? 

 
მოტივაცია  
 

11. რამდენი ხანი გეგმავთ ამ პოზიციაზე მუშაობას? როგორი უნდა იყოს სამუშაო 
გარემო რომ თავი კარგად იგრძნოთ? 

	  
 

ბუღალტერიის  უფროსი  
ინტერვიუს  კითხვები   

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  
 

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /  რა იყო თქვენი ყველაზე 
დიდი პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ? ბუღალტერიის რა კურსები 
გაქვთ გავლილი? რომელ პროგრამაში მუშაობდით? ყველაზე მეტად რომელი 
საბუღალტრო პროგრამა მოგწონთ?  
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2. შეგიძლიათ ჩამოგვიყალიბოთ  რა სამუშაოს შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ 
პოზიციაზე? რომელია ყველაზე მნიშვნელოვანი  კოდექსი რითაც მუშაობის დროს 
ხელმძღვანელობთ? რამდენად კარგად იცნობთ  საგადასახადო კოდექსს? თქვენი 
გამოცდილებიდან გამომდინარე თუ გიწევდათ შეხება საგადასახადო კოდექსთან?   
 

3. თქვენ უნდა უზრუნველყოთ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების  
გამართული ფუნქციონირების უზრუნველოფა. გვითხარით რა სახის აქტივებზე 
შეიძლება იყოს საუბარი? როგორ მოახდენთ აქტივების ინვენტარიზაციას? 
გვითხარით როგორ მოახერხებთ რომ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
ყველა აქტივი იყოს აღწერილი და  ფუნქციონირებდეს ეფექტურად? 
ჩამოგვიყალიბეთ ბუღალეტრიის  სამსახურს როგორ ააწყობდით? რა იქნება 
თქვენის აზრით ყველაზე დიდი სირთულე ამ მხრივ? 
 
 

ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /  მენეჯერული  უნარი  
 

4. რა არის ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც შეიძლება მუშაობის დროს დაუშვას 
ბუღალტერიის სამსახურის უფროსმა? დაგიშვიათ თქვენ ასეთი სახის შეცდომა? 
წარმოიდგინეთ რომ თქვენი  თანამშრომელი  ყოველთვიურად  შეცდომებს უშვებს 
ხელაფსების დარიცხვის დროს, რა ზომებს მიმართავთ?  
 

სტრესის  მართვა  
 

5. მოგვიყევით , თქვენს გამოცდილებაში რა იყო ყველაზე სტრესული სამუშაო გარემო 
სადაც გიმუშავუათ? როგორ მაოხერხეთ სტრესის მართვა?  
 

ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
 

6. როგორ დარწმუნდებით რომ მნიშვნელოვანი ფინანსური ანგარიშის მომზადების 
დროს რაიმე დეტალი არ გამოგრჩათ?  

7. წინა სამსახურში მუშაობის დროს რაიმე რეკომენდაცია ხომ არ გაგიწევიათ რომ 
ორგანიზაციას ხარჯი შეემცირებინა? რა იყო ეს რეკომენდაცია შეგიძლიათ 
მოგვიყვეთ? თქვენის აზრით მუნიციპალიტეტმა როგორ უნდა უზრუნველყოს 
ბიუჯეტის გეგმაზომიერი ხარჯვა? 

 
 თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  

8. თქვენმა თანაშრომლებმა შეიძლება კარგად არ იცოდნენ საბუღალტრო პროგრამაში 
მუშაობა და კომპიუტერიც კი. ამ პრობლემას როგორ გაუმკლავდებით?  გიმუშავიათ 
თუ არა ჯგუფთან ერთად, სადაც  სხვებთან შედარებით ყველაზე ძლიერი/ 
პროფესიონალი  იყავით? მოგვიყევით ერთი მაგალითი? რაში მდგომარეობდა 
ჯგუფის სისუტე? თქვენ  რას აკეთებდით ჯგუფის წევრებისგან განსხვავებულად? 
 

 



121	  

	  

წამყვანი  სპეციალისტი  ბუღალტერი  
ინტერვიუს  კითხვები   

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /  
 

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /  რა იყო თქვენი ყველაზე 
დიდი პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ? ბუღალტერიის რა კურსები 
გაქვთ გავლილი? რომელ პროგრამაში მუშაობდით? ყველაზე მეტად რომელი 
საბუღალტრო პროგრამა მოგწონთ?  

2. შეგიძლიათ ჩამოგვიყალიბოთ  რა სამუშაოს შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ 
პოზიციაზე? რომელია ყველაზე მნიშვნელოვანი  კოდექსი რითაც მუშაობის დროს 
ბუღალტერმა უნდა იხელმღვანელოს? თქვენ რამდენად კარგად იცნობთ  
საგადასახადო კოდექსს? თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე თუ გიწევდათ 
შეხება საგადასახადო კოდექსთან?   

 
მოტივაცია  

3. რატომ მოგწონთ ბუღალტრად მუშაობა? სამომავლოდ სად წარმოგიდგენიათ 
თქვენი თავი როგორ სამუშაოზე? ყველაზე მეტად რა ფაქტორები განაპირობებს 
თქვენს მოტივაციას სამსახურში? 

 
ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  

4. რა არის ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც შეიძლება მუშაობის დროს დაუშვას 
ბუღალტერმა?  თქვენ  დაგიშვიათ ასეთი სახის შეცდომა?  

5. წარმოიდგინეთ რომ თვის ბოლოა და თქვენ  ერთდორულად  მოკლე დროში 
რამდენიმე მნიშვნელოვანი საქმე გაქვთ დასასრულებელი,  როგორ მოიქცევით?  

 
ინტერპერსონალური  ურთიერთობები  
 

6. წარმოიდგინეთ რომ  მუშაობთ ხელმძღვანელთან რომელიც  გამუდმებით 
გაკრიტიკებთ როგორ მოიქცევით? ბოლოს როდის გაგაკრიტიკეს სამსახურში? 
რამდენად სამართლიანი იყო ეს კრიტიკა და როგორი იყო თქვენი რეაქცია? 

	  
 

შესყიდვების  განყოფილების   უფროსი  
ინტერვიუს  კითხვები   

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /  რა იყო თქვენი ყველაზე 
დიდი პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ?  რა სახის პროფესიული კურსები 
გაქვთ გავლილი?  
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2. შეგიძლიათ ჩამოგვიყალიბოთ  რა სამუშაოს შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ 
პოზიციაზე?  

3. თქვენი ძირითადი მოვალეობა იქნება შესყიდვების განხორციელება. მოგვიყევით  ამ 
პროცესს როგორ დაგეგმავთ? როგორ აარჩევთ რომელი მომწოდებლდიან უნდა 
შეიძინოთ  ესა თუ ის პროდუქცია?    მომწოდებლებს რა კრიტერიუმებით 
შეფასებდით?   

4. იცნობთ თუ არა ელექტრონულ საიტებს, სადაც ოფიციალურად უნდა გამოაცხადოთ 
ტენდერი?  რა სტანდარტული დოკუმენტაციებია რაც ტენდერისთვის უნდა 
მოითხოვოთ?  

5. ჩამოგვიყალიბეთ შესყიდვების განყოფლებას როგორ ააწყობდით? რა იქნება 
თქვენის აზრით ყველაზე დიდი სირთულე ამ მხრივ? 

 
ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  

6. შესყიდვის დროს არის ერთ–ერთი რისკი რომ თანამშრომელი გარიგებაში შევიდეს 
პოტენციურ მოწმოდებელთან, ამის პრევენციას როგორ დაგეგმავთ? 

7. წარმოიდგინეთ რომ კომპანიამ რომელმაც ტენდერში გაიმარჯვა დააღვია 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები, თქვენი რეაქცია როგორი იქნება? 
რას მოიმოქმედებთ?  
 

 თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა /  ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /  
მენეჯერული  უნარი  
 

8. თუ თქვენი თანამშრომელი წინააღმდეგია  შეასრულოს დაკისრებული 
მოვალეობები, თქვენ როგორ მოიქცევით?  რა მეთოდს გამოყენებთ 
თანამშრომელთა მოტივაციისთვის? 

 
მოტივაცია  

9. რა არის თქვენი ცხოვრებისეული მიზანი რის მიღწევასაც უახლოეს 5 წელიწადში 
გეგმავთ? 
 

 
წამყვანი  სპეციალისტი  შესყიდვების  ოპერატორი  

ინტერვიუს  კითხვები   
 

ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? თქვენის აზრით რა სამუშაოს 
შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ პოზიციაზე?    

2. თქვენი ძირითადი მოვალეობა იქნება შესყიდვების განხორციელება. მოგვიყევით  ამ 
პროცესს როგორ დაგეგმავთ? როგორ აარჩევთ რომელი მომწოდებლიდან უნდა 
შეიძინოთ  ესა თუ ის პროდუქცია?    მომწოდებლებს რა კრიტერიუმებით 
შეფასებდით?   
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ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი /  საქმის  ცოდნა /   
3. წარმოიდგინეთ რომ მოგცეს  შესასრულებლად დავალება, რომელიც უცხოა და 

ახალი თქვენთვის, როგორ მოიქცევით?  
 

 
მოტივაცია /  თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  

4. რატომ მოგწონთ თქვენი სამუშაო?  
5. აგვიღწერეთ  როგორ სამუშაო გარემოში იგრძნობთ  თავს ყველაზე 

მოტივირებულად? თუ დააკვირდებით თქვენს კოლეგებს, რა ფაქტორები 
განაპირობებს ხოლმე ყველაზე მეტად თანამშრომელთა მოტივაციას? 
 

თვითშეფასება  
6. შეგიძლიათ გაიხსენოთ თქვენს ცხოვრებაში რა იყო ყველაზე დიდი  წარმატება?  რამ 

განაპირობა ეს წარმატება?  
7. თქვენი ყველაზე ძლიერი და სუსტი მხარე რა არის? რატომ ფიქროპბთ  რომ 

აღნიშნულ პოზიციაზე მუშაობას თავს კარგად გაართმევთ?   
 
 

მატერიალურ –ტექნიკური  უზრუნველყოფის  სამსახურის  უფროსი  
ინტერვიუს  კითხვები   

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? ტექნიკური განათლება თუ 
გაქვთ ან რაიმე სახის სერთიფიკატი?  რა იყო თქვენი ყველაზე დიდი 
პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ?  

2. რატომ გაინტერესებთ ეს სამუშაო?  შეგიძლიათ ჩამოგვიყალიბოთ  რა სამუშაოს 
შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ პოზიციაზე?  
 

ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
3. სამსახურის დაწყების შემთხვევაში პირველ რიგში რას გააკეთებდით? 

ჩამოგვიყალიბეთ თქვენს განყოფილებას  როგორ ააწყობდით?  
4. თქვენ უნდა უზრუნველყოთ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების  

გამართული ფუნქციონირების უზრუნველოფა. გვითხარით რა სახის აქტივებზე 
შეიძლება იყოს საუბარი? როგორ მოახდენთ აქტივების ინვენტარიზაციას? 
გვითხარით როგორ მოახერხებთ რომ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
ყველა აქტივი იყოს აღწერილი და  ფუნქციონირებდეს ეფექტურად? 

5. რა საშუალებებს მიმართავთ რომ უზრუნველყოთ საინფორმაციო–საკომუნიკაციო 
სისტემის გამართული ფუნქციონირება? 
 

 თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  
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6. მოგვიყევით ყველაზე დიდი წარმატება რაც სამსახურში გქონიათ? რა ფაქტორებმა 
განაპირობა თქვენი წარმატება?  თუ თქვენი თანამშრომელი კარგად ვერ ართმევს 
თავს სამშაოს, როგორ მოიქცევით?  

7. როგორი უნდა იყოს თქვენის აზრით კარგი მენეჯერი? რა თვისებები და ქცევა უნდა 
ახასიათებდეს? თქვენს თქვენს თავს როგორც მენეჯერს როგორ დაახასიათებდით? 
გვითხარით ერთი მაგალითი რის გამოც ასე ფიქრობთ? 

8. თქვენი თანამშრომლების მოტივირებისთვის რა მეთოდებს გამოიყენებთ? 
 

ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /  მენეჯერული  უნარი  
 

9. წარმოიდგინეთ რომ მუნიციპლიტეტის  თანამშრომლებს ხშირად უფუჭდებათ 
სხვადასხვა სახის ინვენტარი და თქვენ გამუდმებით გიწევთ ან ახლის ყიდვა ან 
შეკეთების უზრუნველყოფა, რა ზომებს მიმართავთ ამ პროცესის 
გაუმჯობესებისთვის? როგორი იქნება თქვენი რეაქცია?  
 

წამყვანი  სპეციალისტი  საინფორმაციო –  საკომუნიკაციო  ტექნიკის  
ადმინისტრატორი  

ინტერვიუს  კითხვები   
 

ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ?  ტექნიკური განათლება თუ 
გაქვთ  ან რაიმე სახის სერთიფიკატი? დამოუკიდებლად ქსელის ადმინისტრირება 
თუ გაგიკეთებიათ? რომელ ორგანიზაციაში? რა კრიტერიუმებით  უნდა შეაფსოთ  
რომ საკომუნიკაციო ქსელი  სწორად არის აწყობილი?   

2. რატომ გაინტერესებთ ეს სამუშაო?  შეგიძლიათ ჩამოგვიყალიბოთ  რა სამუშაოს 
შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ პოზიციაზე?  
 

ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
3. რა საშუალებებს მიმართავთ რომ უზრუნველყოთ საინფორმაციო–საკომუნიკაციო 

სისტემის გამართული ფუნქციონირება? გქონიათ სამსახურში რთული სიტუაცია 
რომელიც წარმატებით გადაჭერით? შეგიძლიათ გვითხრათ ერთი მაგალითი? 
 
 

თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა /  ინტერპერსონალური  ურთიერთობები  
 

4. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი კოლეგები მუდმივად მოგმართავენ ერთი და იგივე  
ტექნიკურ საკითხებზე, თქვენ რეაქცია როგორი იქნება? არ იქნება ეს 
გამაღიზიანებელი? რატომ? 
 

თვითშეფასება  
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5. რა არის თქვენი  პიროვნების ყველაზე ძლიერი მხარე? ყველაზე ხშირად რაზე 
გაკრიტიკებენ ხოლმე? როგორ რეაგირებთ ამ კრიტიკაზე? თქვენის აზრით რა 
უნარები და ცოდნაა აუცილებელი   ამ პოზიციაზე მომუშავე ადამიანისთვის?რატომ 
ფიქრობთ რომ დაკისრებულ მოვალეობებს თავს კარგად გაართმევთ?  
 

	  
წამყვანი  სპეციალისტი  ტექნიკური  ადმინისტრატორი  

ინტერვიუს  კითხვები   
 

ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ?  ტექნიკური განათლება თუ 
გაქვთ  ან რაიმე სახის სერთიფიკატი?  შეგიძლიათ ჩამოგვიყალიბოთ  რა სამუშაოს 
შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ პოზიციაზე? რატომ გაინტერესებთ ეს სამუშაო?   
მართვის მოწმობა თუ გაქვთ?  
 

პრობლემის  გადაჭრის  უნარი /თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  
 

2. როგორ მოიქცევით თუ შესასრულებალდ მოგცეს დავალება რომელიც უცხოა 
თქვენთვის? 

3. თუ ერთდორულად რამდენიმე სამუშაო გექნებათ შესასრულებელი  დროში როგორ 
გადაანაწილებთ?   

4. თქვენი  ერთ–ერთი პასუხიმგებლობაა  ტექნიკის  ექსპლუატაციის  წესების დაცვაზე 
ზედამხედველობა და  თქვენ ხედავთ, რომ თქვენი ერთი კოლეგა  გამუდმებით 
არღვევს ტექნიკის ექსპლუატაციის წესებს,  როგორი იქნება თქვენი რეაქცია? რას 
მოიმოქმედებთ? 

5. თქვენის აზრით, როგორ უნდა მოახერხოს  ხელმძღვანელობამ, რომ ყველა 
თანამშრომელი უფრთხილდებოდეს მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებულ 
კუთვნილ ტექნიკას თუ ტრანსპორტს?  

6. გქონიათ  ცხოვრებაში რთული სიტუაცია რომელიც წარმატებით გადაჭერით? 
შეგიძლიათ გვითხრათ ერთი მაგალითი? 

 
თვითშეფასება /ინტერპერსონალური  ურთიერთობები  

7. ყველაზე ხშირად რაზე გაკრიტიკებენ ხოლმე? თუ ხელმძღვანელი დაუმსახურებლად 
შენიშვანს მოგცემთ როგორ მოიქცევით?  

8. თქვენის აზრით რა უნარები და ცოდნაა აუცილებელი   ამ პოზიციაზე მომუშავე 
ადამიანისთვის? რატომ ფიქრობთ რომ დაკისრებულ მოვალეობებს თავს კარგად 
გაართმევთ?  
 

მოტივაცია  
9. თავისუფალ დროს როგორ ატარებთ ხოლმე? რა არის თქვენი ყველაზე დიდი მიზანი 

ცხოვრებაში რის მიღწევასაც გეგმავთ? 
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სამართლებრივი  უზრუნველყოფისა  და  ადმინისტრაციული  ზედამხედველობის  

სამსახურის  უფროსი  
ინტერვიუს  კითხვები   

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  
 

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ?  
2. შეგიძლიათ ჩამოგვიყალიბოთ  რა სამუშაოს შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ 

პოზიციაზე? რამდენად კარგად იცნობთ  საგადასახადო კოდექსს? თქვენი 
გამოცდილებიდან გამომდინარე თუ გიწევდათ შეხება საგადასახადო კოდექსთან?  
რამდენად იცნობთ საერთაშორისო ანგარიშგების სტანდარტს IFRS ? (international 
financial reporting standard) ? როგორი სახის ანგარიშები მოგიმზადებიათ? 
საინვესტიციო პროექტის ფინანსური ანალიზი თუ მოგიმზადებიათ?   

3. ანგარიშების მომზადების დროს უშუალოდ რა იყო თქვენი როლი? როგორ 
ახერხებთ რომ ასეთ საპასუხისმგებლო საქმეში მნიშვნელოვანი დეტალი არ 
გამოგრჩეთ? რა არის თქვენი, როგორც ფინანსისტის ყველაზე სუსტი მხარე?  

 
ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი /   საქმის  ცოდნა  

4. შეგიძლიათ გვითხრათ როგორ წარმოგიდგენიათ  თქვენი სამსახურის აწყობა? 
სამსახურს თუ დაიწყებთ პირველ რიგში რას გააკეთებთ?  

5. თქვენი ერთ–ერთი მოვალეობა იქნება მოახდინოთ საბიუჯეტო ხარჯების 
მიზნობრიობის და  მუნიციპალური პროგრამების შესრუების ფინანსური 
მონიტორინგი.   ამას როგორ განახორციელებთ?  წარმოიდგინეთ, რომ 
აღმოაჩინეთ, რომ არამიზნობრივად არის გახარჯული ბიუჯეტიდან თანხა, როგორი 
იქნება თქვენი რეაქცია?  

6. რა რეკომენდაცია გექნებოდათ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობისთვის რომ 
საბიუჯეტო თანხები უფრო ეფექტურად იქნას გახარჯული?  გქონიათ წინა სამსახურში 
გამოცდილება, რომ თქვენი რეკომენდაციით ორგანიზაციამ კონკრეტული ხარჯი 
შეამცირა? რა იყო ეს რეკომენდაცია და რაზე დაყრდნობით შეიმუშავეთ?  თქვენის 
აზრით მუნიციპალიტეტმა როგორ უნდა უზრუნველყოს ბიუჯეტის გეგმაზომიერი და 
მიზანმიმართული ხარჯვა?  

 
მენეჯერული  უნარი  /თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  
 

7. როგორ ფიქრობთ სამსახურის მართვას როგორ შეძლებთ? თქვენის აზრით რა 
თვისებები უნდა ჰქონდეს კარგ მენეჯერს? მენეჯერად მუშაობის გამოცდილება 
გაქვთ/ ან  არ გაქვთ, როგორ ფიქრობთ არ გაგიჭირდებათ დაქვემდებარებული 
პერსონალის მართვა? რა სახის სამუშაოს აიღებდით თქვენს თავზე და რა სახის 
სამუშაოს დელეგირებას მოახდენდით?   თქვენს მენეჯერულ უნარებს როგორ 
შეაფასებდით 1– დან 10 ბალიან სკალაზე?   თუ თანამშრომელი არ ეთანხმება თქვენს 
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შენიშვნას/ კრიტიკას როგორ მოიქცევით? თქვენ თუ გაგაკრიტიკებთ თანამშრომელი 
როგორი იქნება თქვენი რეაქცია?  
 

თვითშეფასება /  მოტივაცია  
8. შეგიძლიათ გაიხსენოთ თქვენი ყველაზე დიდი პროფესიული წარმატება?  რამ 

განაპირობა ეს წარმატება?  
9. მომავალში რა კარიერული მიზნები გაქვთ რის მიღწევასაც ცხოვრებაში გეგმავთ? 

ამისთვის რის გაკეთებას გეგმავთ?  
10. აღნიშნული პოზიციაზე მუშაობას თუ დაიწყებთ რა  შედეგის / სარგებლის  მოტანას 

შეძლებთ გამგებობისთვის/ რეგიონისთვის? 
 

 
საბიუჯეტო  დაგეგმვის  განყოფილების  უფროსი  

ინტერვიუს  კითხვები   
 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  
 

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? რა სახის სერთიფიკატები 
გაქვთ გავლილი? ბოლოს როდის გაიარეთ გადამზადება? 

2. შეგიძლიათ ჩამოგვიყალიბოთ  რა სამუშაოს შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ 
პოზიციაზე? რამდენად კარგად იცნობთ  საგადასახადო კოდექსს? თქვენი 
გამოცდილებიდან გამომდინარე თუ გიწევდათ შეხება საგადასახადო კოდექსთან?  
რამდენად იცნობთ საერთაშორისო ანგარიშგების სტანდარტს IFRS ? (international 
financial reporting standard) ? როგორი სახის ანგარიშები მოგიმზადებიათ? 
ანგარიშების მომზადების დროს უშუალოდ რა იყო თქვენი როლი?  საინვესტიციო 
პროექტის ფინანსური ანალიზი თუ მოგიმზადებიათ?  როგორ ახერხებთ რომ ასეთ 
საპასუხისმგებლო საქმეში მნიშვნელოვანი დეტალი არ გამოგრჩეთ? რა არის 
თქვენი, როგორც ფინანსისტის ყველაზე ძლიერი და სუსტი მხარე?  

 
ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი /  საქმის  ცოდნა /  მენეჯერული  
უნარი  
 

3. შეგიძლიათ გვითხრათ როგორ წარმოგიდგენიათ  თქვენი განყოფილების აწყობა? 
სამსახურს თუ დაიწყებთ პირველ რიგში რას გააკეთებთ?  

4. რა რეკომენდაცია გექნებოდათ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობისთვის რომ 
საბიუჯეტო თანხები უფრო ეფექტურად იქნას გახარჯული?  გქონიათ წინა სამსახურში 
გამოცდილება, რომ თქვენი რეკომენდაციით ორგანიზაციამ კონკრეტული ხარჯი 
შეამცირა? რა იყო ეს რეკომენდაცია და რაზე დაყრდნობით შეიმუშავეთ?  თქვენის 
აზრით მუნიციპალიტეტმა როგორ უნდა უზრუნველყოს ბიუჯეტის გეგმაზომიერი და 
მიზანმიმართული ხარჯვა?  
 

მენეჯერული  უნარი  /თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  
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5. როგორ ფიქრობთ განყოფილების მართვას როგორ შეძლებთ? წინა სამსახურში 

რამდენი ადამიანი გექვემდებარებოდათ? განყოფილების შიგნით რა სახის სამუშაოს 
აიღებდით თქვენს თავზე და რა სახის სამუშაოს დელეგირებას მოახდენდით? თუ 
დარწმუნებული იქნებით, რომ თქვენი ხელმძღავნელი არასწორ გადაწყვეტილებას 
იღებს, რაშიც თავად ძალინ სწორად მიაჩნია, როგორ მოახერხებთ მის 
გადარწმუნებას?  
 

თვითშეფასება /  მოტივაცია  
 

6. შეგიძლიათ გაიხსენოთ თქვენი ყველაზე დიდი პროფესიული წარმატება?  რამ 
განაპირობა ეს წარმატება?  

7. მომავალში რა კარიერული მიზნები გაქვთ რის მიღწევასაც ცხოვრებაში გეგმავთ? 
ამისთვის რის გაკეთებას გეგმავთ?  

8. აღნიშნული პოზიციაზე მუშაობას თუ დაიწყებთ რა  შედეგის / სარგებლის  მოტანას 
შეძლებთ გამგებობისთვის/ რეგიონისთვის? 

 
 

მთავარი  სპეციალისტი  ფინანსისტი   
ინტერვიუს  კითხვები   

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? რა სახის სერთიფიკატები 
გაქვთ გავლილი? ბოლოს როდის გაიარეთ გადამზადება? 

2. შეგიძლიათ ჩამოგვიყალიბოთ  რა სამუშაოს შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ 
პოზიციაზე? რამდენად კარგად იცნობთ  საგადასახადო კოდექსს? თქვენი 
გამოცდილებიდან გამომდინარე თუ გიწევდათ შეხება საგადასახადო კოდექსთან?  
რამდენად იცნობთ საერთაშორისო ანგარიშგების სტანდარტს IFRS ? (international 
financial reporting standard) ? როგორი სახის ანგარიშები მოგიმზადებიათ? 
ანგარიშების მომზადების დროს უშუალოდ რა იყო თქვენი როლი?  ბიუჯეტის 
შედგენა თუ იცით?    
 

ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
3. როგორ ახერხებთ რომ ასეთ საპასუხისმგებლო საქმეში მნიშვნელოვანი დეტალი არ 

გამოგრჩეთ? რა არის თქვენი, როგორც ფინანსისტის ყველაზე ძლიერი და სუსტი 
მხარე?  

4. რა არის ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც შეიძლება მუშაობის დროს დაუშვას 
ფინანსისტმა?  თქვენ  დაგიშვიათ ასეთი სახის შეცდომა?  

5. წარმოიდგინეთ რომ თვის ბოლოა და თქვენ  ერთდორულად  მოკლე დროში 
რამდენიმე მნიშვნელოვანი ანგარიში გაქვთ მოსამზადებელი,  როგორ მოიქცევით?   
შეცდომებს რამდენად ხშირად უშვებთ?  
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ინტერპერსონალური  ურთიერთობები  
 

6. წარმოიდგინეთ რომ  მუშაობთ კოლეგებთან რომლებიც არ მოგწონთ,  როგორ 
მოიქცევით?  ყველაზე ხშირად რაზე გაკრიტიკებენ ხოლმე სამსახურში? ბოლოს 
რაზე გაგაკრიტიკეს? თქვენი რეაქცია როგორი იყო? 

 
თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  

7. გიმუშავიათ თუ არა ჯგუფთან ერთად, სადაც  სხვებთან შედარებით ყველაზე ძლიერი/ 
პროფესიონალი  იყავით? მოგვიყევით ერთი მაგალითი? რაში მდგომარეობდა 
ჯგუფის სისუტე? თქვენს რას აკეთებდით ჯგუფის წევრებისგან განსხვავებულად? 
 

მოტივაცია  
8. სამომავლოდ სად წარმოგიდგენიათ თქვენი თავი როგორ სამუშაოზე? ყველაზე 

მეტად რა ფაქტორები განაპირობებს თქვენს მოტივაციას სამსახურში? 
9. თავისუფალ დროს როგორ ატერებთ ხოლმე? ბოლოს რა წიგნი წაიკითხეთ? 

 
 

წამყვანი  სპეციალისტი  ფინანსისტი   
ინტერვიუს  კითხვები   

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? რა სახის სერთიფიკატები 
გაქვთ გავლილი? ბოლოს როდის გაიარეთ გადამზადება?  

2. შეგიძლიათ ჩამოგვიყალიბოთ  რა სამუშაოს შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ 
პოზიციაზე? რამდენად კარგად იცნობთ  საგადასახადო კოდექსს? თქვენი 
გამოცდილებიდან გამომდინარე თუ გიწევდათ შეხება საგადასახადო კოდექსთან?  
რამდენად იცნობთ საერთაშორისო ანგარიშგების სტანდარტს IFRS ? (international 
financial reporting standard) ? როგორი სახის ანგარიშები მოგიმზადებიათ? 
ანგარიშების მომზადების დროს უშუალოდ რა იყო თქვენი როლი?  ბიუჯეტის 
შედგენა თუ იცით?    
 

ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
3. როგორ ახერხებთ რომ ასეთ საპასუხისმგებლო საქმეში მნიშვნელოვანი დეტალი არ 

გამოგრჩეთ? რა არის თქვენი, როგორც ფინანსისტის ყველაზე ძლიერი და სუსტი 
მხარე?  

4. რა არის ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც შეიძლება მუშაობის დროს დაუშვას 
ფინანსისტმა?  თქვენ  დაგიშვიათ ასეთი სახის შეცდომა?  

5. წარმოიდგინეთ რომ თვის ბოლოა და თქვენ  ერთდორულად  მოკლე დროში 
რამდენიმე მნიშვნელოვანი ანგარიში გაქვთ მოსამზადებელი,  როგორ მოიქცევით?   
შეცდომებს რამდენად ხშირად უშვებთ?  
 

ინტერპერსონალური  ურთიერთობები  
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6. თუ თქვენი ხელმძღვანელი მოითხოვს თქვენგან რომ სამსახურის შემდეგ დარჩეთ და 

იმუშაოთ როგორი იქნება თქვენი რეაქცია?  
7. ყველაზე ხშირად რაზე გაკრიტიკებენ ხოლმე? თუ გახსოვთ ბოლოს რაზე 

გაგაკრიტიკეს? თქვენი რეაქცია როგორი იყო? 
 

მოტივაცია  
 

8. გვითხარით 3 მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც თქვენს ეფეტურობას სამსახურში ხელს 
შეუწყობს? რა არის თქვენი ყველაზე ძლიერი მოტივაცია მუშაობის დროს? ამ 
პოზიციაზე რამდენ ხანს იმუშავებდით? 

9. თავისუფალ დროს როგორ ატარებთ ხოლმე? ყველაზე ხშირად რა წიგნი 
წაგიკითხავთ? 
 

 
საფინანსო  ზედამხედველობის  განყოფილების   უფროსი  

ინტერვიუს  კითხვები   
 

ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? რა სახის სერთიფიკატები 
გაქვთ გავლილი? ბოლოს როდის გაიარეთ გადამზადება? 

2. შეგიძლიათ ჩამოგვიყალიბოთ  რა სამუშაოს შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ 
პოზიციაზე? რამდენად კარგად იცნობთ  საგადასახადო კოდექსს? თქვენი 
გამოცდილებიდან გამომდინარე თუ გიწევდათ შეხება საგადასახადო 
კოდექსთან?  რა სახის ანგარიშები მოგიმზადებიათ?  

 
ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი /  საქმის  ცოდნა /  მენეჯერული  
უნარი /  გადაწყვეტილების  მიღების  უნარი  

3. შეგიძლიათ გვითხრათ როგორ წარმოგიდგენიათ  თქვენი განყოფილების 
აწყობა? სამსახურს თუ დაიწყებთ პირველ რიგში რას გააკეთებთ?  

4. რა რეკომენდაცია გექნებოდათ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობისთვის რომ 
საბიუჯეტო თანხები უფრო ეფექტურად იქნას გახარჯული?  გქონიათ წინა 
სამსახურში გამოცდილება, რომ თქვენი რეკომენდაციით ორგანიზაციამ 
კონკრეტული ხარჯი შეამცირა? რა იყო ეს რეკომენდაცია და რაზე დაყრდნობით 
შეიმუშავეთ?  თქვენის აზრით მუნიციპალიტეტმა როგორ უნდა უზრუნველყოს 
ბიუჯეტის გეგმაზომიერი და მიზანმიმართული ხარჯვის ზედამხედველობა?  

5. თუ აღმოაჩენთ, რომ არამიზანიმართუალდ იხარჯება საბიუჯეტო თანხები, 
როგორ იმოქმედებთ? 

6. როდესაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება გაქვთ მისაღები როგორ იქცევით? 
გადაწყვეტილებას მარტო იღებთ თუ კონსულტაციებს გადიხართ? შეგიძლიათ 
გვითხრათ რომელი გადაწყვეტილება იყო თქვენს ცხოვრებაში ყველაზე 
რთულად რომ მიიღეთ? ეფექტური გამოდგა?   
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დეტალებზე  ორიენტაციის  უნარი  
 

7. რა მეთოდოლოგიით ატარებთ ხოლმე რევიზიას? გვითხარით როგორ 
დაგეგმავთ რევიზიის ჩატარებას?   როგორ ახერხებთ რომ მნიშვნელოვანი 
დეტალი არ გამოგრჩეთ? მუშაობის დროს თუ გქონიათ შემთხვევა რომ თქვენ 
აღმოაჩინეთ  მცირე გადახრა,  რაც სხვებმა მანამდე ვერ შეამჩნიეს? 

 
მენეჯერული  უნარი  /თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  
 

8. როგორ ფიქრობთ განყოფილების მართვას როგორ შეძლებთ? წინა სამსახურში 
რამდენი ადამიანი გექვემდებარებოდათ? განყოფილების შიგნით რა სახის 
სამუშაოს აიღებდით თქვენს თავზე და რა სახის სამუშაოს დელეგირებას 
მოახდენდით? რა არის მენეჯერის მთავარი ფუნქცია თქვენის აზრით?  

9. თქვენი დაკვირვებით, როგორ გარემოში მუშაობენ თანამშრომლები ყველაზე 
ეფექტურად? უშუალოდ თქვენს ხელმძღავნელს რა სახის მოტივაცია შეუძლია 
მოახდინოს თქვენზე? 

 
თვითშეფასება /  მოტივაცია  
 

10. თქვენს კოლეგებს თუ ვკითხავთ თქვენზე როგორ დაგახასიათებენ?  
11. აღნიშნული პოზიციაზე მუშაობას თუ დაიწყებთ რა  შედეგის / სარგებლის  

მოტანას შეძლებთ გამგებობისთვის/ რეგიონისთვის? 
 

საფინანსო  ზედამხედველობის  წამყვანი  სპეციალისტი  ფინანსისტ  რევიზორი  
 

ინტერვიუს  კითხვები   
 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  
 

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ?  რა იყო თქვენი ყველაზე 
დიდი პასუხიმგებლობა სამსახურში? 

2. შეგიძლიათ ჩამოგვიყალიბოთ  რა სამუშაოს შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ 
პოზიციაზე? რამდენად კარგად იცნობთ  საგადასახადო კოდექსს? თქვენი 
გამოცდილებიდან გამომდინარე თუ გიწევდათ შეხება საგადასახადო 
კოდექსთან?  რა სახის ანგარიშები მოგიმზადებიათ?  

 
ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
 

3. იმისთვის რომ შეაფასოთ საბიუჯეტო სახსრების მიზანმიმართული ხარჯვა, რა 
ცოდნა და უნარები დაგჭირდებათ? თქვენს  სამუშაოს როგორ დაგეგმავთ? 
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4. თუ აღმოაჩენთ, რომ არამიზანიმართუალდ იხარჯება საბიუჯეტო თანხები, 
როგორ იმოქმედებთ? გქონიათ თუ არა ასეთი შემთხვევა?   

5. როდესაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება გაქვთ მისაღები როგორ იქცევით? 
გადაწყვეტილებას მარტო იღებთ თუ კონსულტაციებს გადიხართ? შეგიძლიათ 
გვითხრათ რომელი გადაწყვეტილება იყო თქვენს ცხოვრებაში ყველაზე 
რთულად რომ მიიღეთ? ეფექტური გამოდგა?   

6. თქვენის აზრით რა არის ყველაზე დიდი რისკი რაც თქვენს სამუშაოს თან 
ახლავს?  

 
დეტალებზე  ორიენტაციის  უნარი  
 

7. რა მეთოდოლოგიით ატარებთ ხოლმე რევიზიას? გვითხარით როგორ 
დაგეგმავთ რევიზიის ჩატარებას?   როგორ ახერხებთ რომ მნიშვნელოვანი 
დეტალი არ გამოგრჩეთ? მუშაობის დროს თუ გქონიათ შემთხვევა რომ თქვენ 
აღმოაჩინეთ  მცირე გადახრა,  რაც სხვებმა მანამდე ვერ შეამჩნიეს? 

 
თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  
 

8. თქვენი დაკვირვებით, როგორ გარემოში მუშაობენ თანამშრომლები ყველაზე 
ეფექტურად? უშუალოდ თქვენს ხელმძღავნელს რა სახის მოტივაცია შეუძლია 
მოახდინოს თქვენზე? 

 
თვითშეფასება /  მოტივაცია  
 

9. თქვენს კოლეგებს თუ ვკითხავთ თქვენზე როგორ დაგახასიათებენ?  
10. აღნიშნული პოზიციაზე მუშაობას თუ დაიწყებთ რა  შედეგის / სარგებლის  

მოტანას შეძლებთ გამგებობისთვის/ რეგიონისთვის? 
11. თავისუფალ დროს როგორ ატარებთ ხოლმე? რა არის თქვენი ყველაზე 

საყვარელი საქმიანობა თავისუფალ დროს? 
 

სივრცითი  მოწყობის ,  არქიტექტურის  და  მშენებლობის  სამსახურის  უფროსი  
ინტერვიუს  კითხვები    

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  

თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  
 

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /  რა იყო თქვენი ყველაზე 
დიდი პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ?   მოგვიყევით რომელი იყო 
თქვენი ყველაზე დიდი პროექტი სადაც მონაწილეობა მიგიღიათ?  უშუალოთ რა იყო 
თქვენი პასუხიმგებლობა ამ პროექტში? რამდენად წარმატებული იყო პროექტი? 

2. დღეს რა პრობლემებს ხედავთ რეგიონში  სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის 
კუთხით? თუ თქვენ იმუშავებდით ამ პოზიციაზე  რას გაკეთებდით  რეგიონისთვის? 
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თქვენი სამსახურის აწყობა როგორ წარმოგიდგენიათ რას  გააკეთებდით? რას 
შეცვლიდით? 

3. საქართვლოს რეგიონებიდან რომელია თქვენის აზრით  სივრცითი მოწყობის და 
არქიტექტურის კუთხით  ყველაზე სწორად დაგეგმილი?  რა აზრის ხართ დღეს 
საქართველოში სხვადასხვა რეგიონებში მიმდინარე ახალ სამშნებელო 
პროექტებზე? რომელია თქვენის აზრით ბოლო ათწლეულში ქვეყნის ყველაზე 
წარუმატებელი და წარმატებული პროექტი? რამ განაპირობა ეს წარუმატებლობა/ 
წარმატება?   

 
სტრატეგიული  ხედვა /  თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  

4. დაგეგმვის დროს რა სტრატეგიულ მეთოდებს მიმართავთ?  შეგიძლიათ მოგვიყვეთ 
ერთი მაგალითი თქვენი გამოცდილებიდან როგორ დაგეგმეთ მნიშვნელოვანი 
პროექტი? წარმატებული იყო ეს პროექტი? რა  ფაქტორებმა განაპირობა პროექტის 
წარმატება? თქვენი როლი რა იყო?  

 
ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
 

5. როდესაც რთული გადაწყვეტილება  გაქვთ მისაღები, რა მეთოდებს იყენებთ?  
მიგიღიათ გადაწყვეტილება ისე,  რომ სიტუაციის ყველა მხარე არ გქონდათ 
შეფასებული?  მოგვიყევით მაგალითი რა მოხდა? რა იყო თქვენს პროფესიულ 
გამოცდილებაში   ყველაზე რთული გადაწყვეტილება რაც მიგიღიათ? როგორ 
ფიქრობთ სწორი გადაწყვეტილება იყო? 

6. თქვენს  კომპანიაში, სადაც მუშაობდით თუ გქონიათ შემთხვევა რომ სამშენებლო 
ობიექტზე გარკვეული უბედური შემთხვევა მოხდა მაგალითად ვიღაც დაშავდა? 
როგორ უზრუნველყოფთ მშენებლობაზე  უსაფრთხოების ზომების შემოწმებას? 
 

ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /   თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  
 

7. თუ მუშაობას დაიწყებთ პირველ რიგში რას გააკეთებთ? წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი  
თანამშრომლები არ აღმოჩნდნენ ისეთი კვლიფიციური როგორსაც ელოდით 
როგორი იქნება თქვენი რეაქცია? რას მოიმოქმედებთ?  გიმუშავიათ თუ არა 
თანამშრომლებთან რომელიც არ მოგწონთ?  
 

8. თქვენი დაკვირვებით როგორი მართვის სტილია ყველაზე ეფექტური წარმატებულად 
მუშაობისთვის? როგორია თქვენი მართვის სტილი? რა არის თქვენი როგორც 
მენეჯერის ყველაზე სუსტი მხარე?   რა სახის სამუშაოს აიღებდით თქვენს თავზე და 
რა სამუშაოს დელეგირებას მოახდენდით? გვითხარით ერთი მაგალითი, როგორ 
მოახდინეთ თქვენი სამუშაოს დელეგირება.  როგორ მოახერხებთ, რომ თქვენმა 
თანამშრომლებმა  ვადებში და ხარისხიანად შეასრულონ თავიანთი სამუშაო?   
 

მოტივაცია  
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9. რამდენად წარმატებულოად შეაფასებდით თქვენს პროფესიულ კარიერას?  რატომ 
ფიქრობთ რომ დაკისრებულ მოვალეობას თავს კარგად გაართმევთ?   

10. რა კარიერული მიზნები გაქვთ ცხოვრებაში? როგორ აპირებთ მის მიღწევას? 
 
 

სივრცითი  მოწყობის  და  უბრანული  განვითარების  განყოფილების  უფროსი  
ინტერვიუს  კითხვები   

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  

თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  
1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /  რა იყო თქვენი ყველაზე 

დიდი პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ?   მოგვიყევით რომელი იყო 
თქვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი სადაც მონაწილეობა მიგიღიათ?  
უშუალოთ რა იყო თქვენი პასუხიმგებლობა ამ პროექტში?  

2. დღეს რა პრობლემებს ხედავთ რეგიონში  სივრცითი მოწყობის და  ურბანული 
განვითარების კუთხით? რას შეცვლიდით  რეგიონში არსებულ მდგომარეობაში? 

სტრატეგიული  ხედვა /  თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  
3. შეგიძლიათ მოგვიყვეთ  როგორ შეადგენთ   რეგიონის ურბანული განვითარების  

გეგმას? დაგეგმვის დროს რა სტრატეგიულ მეთოდებს მიმართავთ?  შეგიძლიათ 
მოგვიყვეთ ერთი მაგალითი თქვენი გამოცდილებიდან როგორ დაგეგმეთ 
მნიშვნელოვანი პროექტი? წარმატებული იყო ეს პროექტი? რა  ფაქტორებმა 
განაპირობა პროექტის წარმატება? თქვენი როლი რა იყო?  

4. საქართვლოს რეგიონებიდან რომელია თქვენის აზრით  სივრცითი მოწყობის და 
უბრანული განვითარების  კუთხით ყველაზე სწორად დაგეგმილი?  რა ფაქტორებმა  
განაპირობა?   

 
ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
 

5. როდესაც რთული გადაწყვეტილება  გაქვთ მისაღები, რა მეთოდებს იყენებთ?   
როგორ გირჩევნიათ გადაწყვეტილების მიღება დამოუკიდებლად თუ სამსახურის 
ხელმძღვანელთან შეთანხმებით?  გვითხარით თქვენი ერთ-ერთი ბოლო 
გადაწყვეტილება რომელიც უფროსთან შეთანხმებით მიიღეთ.  რას ეხებოდა? 
დამოუკიდებლად  რატომ არ გადაწყვიტეთ?  

 
მენეჯერული  უნარი  
 

6.  რა სახის სამუშაოს აიღებდით თქვენს თავზე და რა სამუშაოს დელეგირებას 
მოახდენდით? გვითხარით ერთი მაგალითი, როგორ მოახდინეთ თქვენი სამუშაოს 
დელეგირება.  როგორ მოახერხებთ, რომ თქვენმა თანამშრომლებმა  ვადებში და 
ხარისხიანად შეასრულონ თავიანთი სამუშაო?   

 
ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /   თანამშომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  
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7.  წარმოიდგინეთ, რომ  ერთოულად რამდენიმე პროექტზე მუშაობთ და  დროში ვერ 
ასწრებთ დასრულებას, როგორ მოიქცევით? თუ დარწმუნებული იქნებიტ რომ თქვენი 
ხელმძღვანელი არასწორ გადაწყვეტილებებს იღებს სამსახურში როგორ 
მოიქცევით? 
 

მოტივაცია  
 

8. დაგვარწმუნეთ, რომ სწორედ თქვენ ხართ ის ადამიანი რომელიც ამ პოზიციაზე 
გვჭირდება.  
  

 
მთავარი  სპეციალისტი  ქალაქგეგმარების  არქიტექტორი  

ინტერვიუს  კითხვები   
 

ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /  რა იყო თქვენი ყველაზე 
დიდი პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ?   მოგვიყევით რომელი იყო 
თქვენი ყველაზე დიდი პროექტი სადაც მონაწილეობა მიგიღიათ?  უშუალოთ რა იყო 
თქვენი პასუხისმგებლობა ამ პროექტში?  

2. დღეს რა პრობლემებს ხედავთ რეგიონში   არქიტექტურის კუთხით?  
3. საქართვლოს რეგიონებიდან რომელია თქვენის აზრით  არქიტექტურის კუთხით  

ყველაზე სწორად დაგეგმილი?  რა აზრის ხართ დღეს საქართველოში სხვადასხვა 
რეგიონებში მიმდინარე ახალ სამშენებელო პროექტებზე? რომელია თქვენის აზრით 
ბოლო ათწლეულში ქვეყნის ყველაზე წარუმატებელი და წარმატებული პროექტი? 
რამ განაპირობა ეს წარუმატებლობა/ წარმატება?   

 
სტრატეგიული  ხედვა  

4. შეგიძლიათ მოგვიყვეთ ერთი მაგალითი თქვენი გამოცდილებიდან როგორ 
დაგეგმეთ მნიშვნელოვანი პროექტი? წარმატებული იყო ეს პროექტი? რა  
ფაქტორებმა განაპირობა პროექტის წარმატება?   
 

პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
5. როგორ ახერხებთ რომ ასეთ საპასუხისმგებლო საქმეში მნიშვნელოვანი დეტალი არ 

გამოგრჩეთ? რა არის თქვენი, როგორც არქიტექტორის  ყველაზე  სუსტი მხარე?   
 
ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /  თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  

6. მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა პროექტში რომელიც არ მოგწონთ? რა იყო თქვენი 
როლი ამ პროექტში? რამდენად წარმატებით გაართვით თავი? 
 

მოტივაცია  
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7. გვითხარით 3 მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც თქვენს ეფეტურობას სამსახურში ხელს 
შეუწყობს? რა არის თქვენი ყველაზე ძლიერი მოტივაცია მუშაობის დროს? თუ თქვენ 
იმუშავებდით ამ პოზიციაზე  რას სარგებლობის მოტანა შეგიძლიათ რეგიონისთვის? 
 

 
არქიტექტურულ  –სამმშენებლო  საქმიანობის  რეგულირებისა  და  

ზედამხედველობის  განყოფილების  უფროსი  
ინტერვიუს  კითხვები   

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  

თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  
1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /  რა იყო თქვენი ყველაზე 

დიდი პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ?   მოგვიყევით რომელი იყო 
თქვენი ყველაზე დიდი პროექტი სადაც მონაწილეობა მიგიღიათ?  უშუალოთ რა იყო 
თქვენი პასუხისმგებლობა ამ პროექტში?  

2. თქვენს გამოცდილებაში/ ან კომპანიაში სადაც მუშაობდით თუ გქონიათ შემთხვევა 
რომ სამშენებლო ობიექტზე გარკვეული უბედური შემთხვევა მოხდა მაგალითად 
ვიღაც დაშავდა? როგორ უზრუნველყოფთ მშენებლობაზე  უსაფრთხოების ზომების 
შემოწმებას? თუ იცნობთ საერთაშორისო სტანდარტით მოთხოვნილ სამშნებელო 
უსაფრთხოების წესებს? რა ნორმები უნდა იქნას დაცული სამშენებელო ობიექტზე 
შრომითი რისკების თავიდან ასაცილებლად?  

3. მუშაობას თუ დაიწყებთ თქვენი სამსახურის აწყობა როგორ წარმოგიდგენიათ?  
პირველ რიგში  რას  გააკეთებდით?  

4.   როგორ განახორციელებთ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არქიტექტურული 
საქმინობის ზედამხედველობას? სამუშაო გეგმას როგორ შეადგენთ? 

 
 სტრატეგიული  ხედვა /  თანამშომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  
5. დაგეგმვის დროს რა სტრატეგიულ მეთოდებს მიმართავთ?  შეგიძლიათ მოგვიყვეთ 

ერთი მაგალითი თქვენი გამოცდილებიდან როგორ დაგეგმეთ მნიშვნელოვანი 
პროექტი? წარმატებული იყო ეს პროექტი? რა  ფაქტორებმა განაპირობა პროექტის 
წარმატება? თქვენი როლი რა იყო?  თუ ერდთროულად რამდენიმე საქმე გექნებათ 
შესასრულებელი, როგორ გაანაწილებთ დროში?  
 

ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
 

6. გქონიათ თუ არა უკმაყოფილო მოქალაქეებთან ურთიერთობა? ძირითადად რა არის 
ხოლმე მათი უკმაყოფილების მიზეზი? თუ მოქალაქე უკმაყოფილო იქნება როგორ 
მოიქცევით?  თუ ნახავთ რომ  უკანონო მშენებელობა მიმდინარეობს რა ზომებს 
მიმართავთ?  
 

ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /  თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა /  
მენეჯერული  უნარი  
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7. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი  თანამშრომლები არ აღმოჩნდნენ ისეთი კვლიფიციური 
როგორსაც ელოდით როგორი იქნება თქვენი რეაქცია? რას მოიმოქმედებთ?  
გიმუშავიათ თუ არა თანამშრომლებთან რომელიც არ მოგწონთ?  

8. როგორია თქვენი მართვის სტილი? რა თვისებები და უნარებია  მნიშვნელოვანი 
კარგი მენეჯერისთვის? რა არის თქვენი როგორც მენეჯერის ყველაზე სუსტი მხარე?   
 

მოტივაცია  
 

9. რამდენად წარმატებულოად შეაფასებდით თქვენს პროფესიულ კარიერას?  რატომ 
ფიქრობთ რომ დაკისრებულ მოვალეობას თავს კარგად გაართმევთ?   

10. რა კარიერული მიზნები გაქვთ ცხოვრებაში? როგორ აპირებთ მის მიღწევას? 
 

 
მთავარი  სპეციალისტი  არქიტექტორი  

ინტერვიუს  კითხვები  
  

ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /  რა იყო თქვენი ყველაზე 
დიდი პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ?   მოგვიყევით რომელი იყო 
თქვენი ყველაზე დიდი პროექტი სადაც მონაწილეობა მიგიღიათ?  უშუალოთ რა იყო 
თქვენი პასუხიმგებლობა ამ პროექტში?  

2. დამოუკიდებლად რამდენი პროექტი გაქვთ დაგეგმარებული?  მათგან რამდენი 
განხორციელდა?  

3. რა აზრის ხართ დღეს საქართველოში სხვადასხვა რეგიონებში მიმდინარე ახალ 
სამშნებელო პროექტებზე? რომელია თქვენის აზრით ბოლო ათწლეულში ქვეყნის 
ყველაზე წარუმატებელი არქიტექტურული ნაგებობა?  რამ განაპირობა ეს 
წარუმატებლობა? 

4. დღეს რა პრობლემებს ხედავთ რეგიონში  არქიტექტურის კუთხით? თუ თქვენ 
იმუშავებდით ამ პოზიციაზე  რას გაკეთებდით  რეგიონისთვის?  რომელი 
არქიტექტურული ნაგებობა მოგწონთ  ყველაზე მეტად რეგიონში? რომელი არ 
მოგწონთ? თქვენ თუ რეგიონის არქიტექტორი იქნებით რა სარგებლობის მოტანას 
შეძლებთ რეგიონისთვის? 

 
ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
 

5. როდესაც რთული გადაწყვეტილება  გაქვთ მისაღები, რა მეთოდებს იყენებთ?  რა 
იყო თქვენს ცხოვრებაში ყველაზე რთული გადაწყვეტილება რაც მიგიღიათ? როგორ 
ფიქრობთ სწორი გადაწყვეტილება იყო? 

 
ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /   თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  
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6. როდესაც  ხელმძღვანელი ითხოვს თქვენგან რომ სამსახურის შემდეგ დარჩეთ და 
იმუშაოთ როგორი იქნება თქვენი რეაქცია?  როგორ გირჩევნიათ იმუშაოთ მარტომ 
თუ სხვა კოლეგებთან ერთად? 
 

მოტივაცია  
 

7. რატომ ფიქრობთ რომ დაკისრებულ მოვალეობას თავს კარგად გაართმევთ?   
8. თავისუფალ დროს როგორ ატარებთ? 

 
 

მთავარი  სპეციალისტი  მშენებელი  
ინტერვიუს  კითხვები   

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  

თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  
 

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ?   რა იყო თქვენი ყველაზე დიდი 
პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ?   რა სახის მშნებელობებზე 
გიმუშავიათ? მოგვიყევით რომელი იყო თქვენი ყველაზე დიდი პროექტი სადაც 
მონაწილეობა მიგიღიათ?  უშუალოთ რა იყო თქვენი პასუხიმგებლობა ამ პროექტში?    

2. რა აზრის ხართ დღეს საქართველოში სხვადასხვა რეგიონებში მიმდინარე ახალ 
სამშნებელო პროექტებზე? რომელია თქვენის აზრით ბოლო ათწლეულში ქვეყნის 
ყველაზე წარუმატებელი არქიტექტურული ნაგებობა?  რამ განაპირობა ეს 
წარუმატებლობა? 

3. დღეს რა პრობლემებს ხედავთ რეგიონში  არქიტექტურის კუთხით? თუ თქვენ 
იმუშავებდით ამ პოზიციაზე  რას გაკეთებდით  რეგიონისთვის?  რომელი 
არქიტექტურული ნაგებობა მოგწონთ  ყველაზე მეტად რეგიონში? რომელი არ 
მოგწონთ? თქვენ თუ რეგიონის არქიტექტორი იქნებით რა სარგებლობის მოტანას 
შეძლებთ რეგიონისთვის? 

ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
 

4. თქვენს გამოცდილებაში/ ან კომპანიაში სადაც მუშაობდით თუ გქონიათ შემთხვევა 
რომ სამშენებლო ობიექტზე გარკვეული უბედური შემთხვევა მოხდა მაგალითად 
ვიღაც დაშავდა? როგორ უზრუნველყოფთ მშენებლობაზე  უსაფრთხოების ზომების 
შემოწმებას?  თუ ნახავთ, რომ სამშნებელო ობიექტზე უსაფრთხოების ნორმები  არ 
არის დაცული, როგორ იმოქმედებთ? 
 

ინტერპერსონალური  ურთიერთობები  
 

5. გქონიათ თუ არა უკმაყოფილო მოქალაქეებთან ურთიერთობა? ძირითადად რა არის 
ხოლმე მათი უკმაყოფილების მიზეზი? თუ მოქალაქე უკმაყოფილო იქნება თქვენი 
სამუშაოთი როგორ მოიქცევით?   
 



139	  

	  

თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  
6. გიმუშავიათ თუ არა ჯგუფთან ერთად, სადაც  სხვებთან შედარებით ყველაზე ძლიერი/ 

პროფესიონალი  იყავით? მოგვიყევით ერთი მაგალითი? რაში მდგომარეობდა 
ჯგუფის სისუტე? თქვენ რას აკეთებდით ჯგუფის წევრებისგან განსხვავებულად? 
 

მოტივაცია  
 

7. რატომ ფიქრობთ რომ დაკისრებულ მოვალეობას თავს კარგად გაართმევთ?   
8. თავისუფალ დროს როგორ ატარებთ? 

 
 

მუნიციპალიტეტის  ქონების  მართვის ,  ინფრასტრუქტურისა  და  ეკონომიკური   
განვითარების   სამსახურის  უფროსი  

ინტერვიუს  კითხვები  
  

ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  
 

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /  რა იყო თქვენი ყველაზე 
დიდი პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ?  

2. თქვენ უნდა უზრუნველყოთ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  საწარმოთა 
წილების  აქციების, ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვა და ინვენტარიზაცია, მსგავსი 
სამუშაო ადრე თუ შეგისრულებიათ?   როგორ ფიქრობთ ამ საპასუხიმგებლო საქმეს 
თავს როგორ გაართმევთ? რთული არ იქნება თქვენთვის?  

3. როგორ მოახერხებთ რომ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება იყოს 
აღწერილი და  მასზე მონიტორინგი  ეფექტურად ხორციელდებოდეს? დღეს რა 
სირთულეებს  ხედავთ რეგიონში ამ მიმართულებით? ჩამოგვიყალიბეთ მუშაობას თუ  
დაიწყებთ  თქვენს  სამსახურს როგორ ააწყობდით? რა იქნება თქვენის აზრით 
ყველაზე დიდი სირთულე ამ მხრივ? 

4. თქვენი ერთ–ერთი მოვალეობა იქნება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა დარგებისს 
შესახებ სტატისტიკური ანალიზის  მომზადება, ამ მხრივ რა გამოცდილება გაქვთ?  
სტატისტიკის რომელ პროგრამაში მუშაობთ?  

5. თქვენ უნდა შექმნათ მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა დარგების მონაცემთა 
საინფორმაციო ბაზა, ამ სამუშაოს როგორ დაგეგმავთ?  რა დრო დაგჭირდებათ 
ასეთი ბაზის შესაქმნელად? რა სახის პასუხისმგებლოაბს აიღებდით თქვენს თავზე და 
რის დელეგირებას მოახდენდით? 

6. ინვესტორებთან ურთიერთობის  რა გამოცდილება  გაქვთ? რომელ  ფონდებს ან 
ინვესტორებს იცნობთ,  რომლებსაც რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებაში 
შეუძლიათ ინვესტიცია განახორციელონ? როგორ ფიქრობთ მოახერხებთ 
ინვესტორების მოძიებას და მათთან მოლაპარაკების წარმოებას? როგორ 
მოახერხებთ მათ დარწმუნებას რომ ფინანსები რეგიონის ეკონომიკურ 
განვითარებაში დააბანდონ? წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ინვესტორები ვართ, 
შეგიძლიათ დაგვარწმუნოთ ამაში? 
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მენეჯერული  უნარი  

 
7. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი თანამშრომლები არ აღმოჩნდნენ ისეთი 

კვალიფიციურები როგორსაც მოელოდით, რა ღონისძიებებს გაატარებთ?   გქონიათ  
თუ არა შემთხვევა, როდესაც თქვენი  თანამშრომელი  არღვევდა და არ  მუშაობდა  
დადგენილი პროცედურების შესაბამისად?  როგორი იყო თქვენი რეაქცია და რა 
ზომებს მიმართეთ? რა შედეგი გამოიწვია პროცედურების დარღვევამ?  
 

თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა /  ინტერპერსონალური  ურთიერთობები  
 

8. გიმუშავიათ თანამშრომლებთან რომელიც არ მოგწონთ? როგორ მოახერხებთ ასეთ 
თანამშრომლებთან ურთიერთობის აწყობას?თუ დაქვემდებარებული 
თანამშრომელი წინააღმდეგია შეასრულოს კონკრეტული სამუშაო როგორ 
მოახერხებთ მის დარწმუნებას?   
 

ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
 

9. როდესაც რთული გადაწყვეტილება  გაქვთ მისაღები, რა მეთოდებს იყენებთ?  რა 
იყო თქვენს ცხოვრებაში  ყველაზე რთული გადაწყვეტილება რაც მიგიღიათ? როგორ 
ფიქრობთ სწორი გადაწყვეტილება იყო? თუ ხედავთ რომ თქვენი უფროსი  საქმეში 
არასწორ გადაწყვეტილებას იღებს როგორ მოიქცევით? 
 

მოტივაცია  
 

10. რა მოლოდინები გაქვთ კონრეტული სამუშაოდან? თუ თქვენი მოლოდინი არ 
გამართლდება როგორ მოიქცევით?   

11. თავისუფალ დროს როგორ ატარებთ ხოლმე?  
 

 
მუნიციპალიტეტის  ქონების  აღრიცხვისა  და  მართვის  განყოფლების  უფროსი  

ინტერვიუს  კითხვები  
 

ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

 
1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /  რა იყო თქვენი ყველაზე 

დიდი პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ?  
2. თქვენ უნდა უზრუნველყოთ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  საწარმოთა 

წილების  აქციების, ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვა და ინვენტარიზაცია, მსგავსი 
სამუშაო ადრე თუ შეგისრულებიათ?   როგორ ფიქრობთ ამ საპასუხიმგებლო საქმეს 
თავს როგორ გაართმევთ? რთული არ იქნება თქვენთვის?  
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3. როგორ მოახერხებთ რომ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება იყოს 
აღწერილი და  მასზე მონიტორინგი  ეფექტურად ხორციელდებოდეს? 
ჩამოგვიყალიბეთ მუშაობას თუ დაიწყებთ  თქვენს სამუშაოს როგორ დაგეგმავდით?  
რა იქნებოდა თქვენთვის სირთულე ამ მხრივ? 

 
თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა /  ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /  
მენეჯერული  უნარი  
 

4. რა იყო ყველაზე წარმატებული პროექტი თქვენს კარიერაში? რამ განაპირობა ეს 
წარმატება?  როგორ გირჩევნიათ იმუშაოთ დამოუკიდებლად თუ სხვებთან ერთად?  

5. გიმუშავიათ თანამშრომლებთან რომელიც არ მოგწონთ? როგორ მოახერხებთ ასეთ 
თანამშრომლებთან ურთიერთობის აწყობას? 
 

ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
 

6.  გქონიათ თუ არა სამსახურში რთული სიტუაცია რომელიც ეფექტურად გადაჭერით? 
შეგიძლიათ მოგვიყვეთ ერთი მაგალითი?  
 

მოტივაცია  
 

7. როგორი უნდ იყოს სამსახური რომ თავი კარგად იგრძნოთ?  მუშაობას თუ დაიწყებთ 
რა სარგებლის მოტანა შეგიძლიათ მუნიციპალიტეტისთვის? რატომ ფიქრობთ რომ 
ამ საქმეს სხვაზე უკეთესად გაართმევთ თავს? 

8. თავისუფალ დროს როგორ ატარებთ ხოლმე?  
 

 
მუნიციპალიტეტის  ქონების  აღრიცხვისა  და  მართვის  მთავარი  სპეციალისტი  

ინტერვიუს  კითხვები  
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  

თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  
 

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /  რა იყო თქვენი ყველაზე 
დიდი პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ?  

2. თქვენ უნდა უზრუნველყოთ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  საწარმოთა 
წილების  აქციების, ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვა და ინვენტარიზაცია, მსგავსი 
სამუშაო ადრე თუ შეგისრულებიათ?   როგორ ფიქრობთ ამ საპასუხიმგებლო საქმეს 
თავს როგორ გაართმევთ? რთული არ იქნება თქვენთვის? კომპიუტერს როგორ 
ფლობთ? რა საოფისე პროგრამებში გიმუშავიათ? 

3. შეგიძლიათ ჩამოგვიყალიბოთ მუნიციპალიტეტის ქონება რა  კატეგორიებად 
შეიძლება დაიყოს?  მუშაობას თუ დაიწყებთ  თქვენს სამუშაოს როგორ 
დაგეგმავდით? პირველ რიგში რას გააკეთებდით?   

 
თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  
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4. მოგვიყევით რა იყო ყველაზე დიდი წარმატება რისთვისაც ცხოვრებაში 

მიგიღწევიათ?   რამ განაპირობა ეს წარმატება?  როგორ გირჩევნიათ იმუშაოთ 
დამოუკიდებლად თუ სხვებთან ერთად?  

 
ინტერპერსონალური  ურთიერთობები  
 

5.  გქონიათ თუ არა სამსახურში რთული სიტუაცია რომელიც ეფექტურად გადაჭერით? 
შეგიძლიათ მოგვიყვეთ ერთი მაგალითი?  წარმოიდგინეთ ხელმძღვანელიხ შირად 
შენიშვნებს გაძლევთ, როგორი იქნება თქვენი რეაქცია? გვითხარით შემთხვევა 
როდესაც  მიღებული შენიშვნა არ გაითვალისწინეთ? 
 

მოტივაცია  
 

6. ეს სამუშაო რატომ გაინტერესებთ? თუ თქვენი მოლოდინი არ გამართლდება 
როგორ მოიქცევით?   

7. თავისუფალ დროს როგორ ატარებთ ხოლმე?  
 

სტატისტიკის ,  ეკონომიკის  განვითარებისა  და  ინვესტიციების  განყოფილების  
უფროსი  

ინტერვიუს  კითხვები  
 

ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

 
1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /  რა იყო თქვენი ყველაზე 

დიდი პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ?  
2. ჩვენთან მუშაობა რატომ გაინტერესებთ? როგორ ფიქრობთ რა სახის სამუშაოს 

შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ პოზიციაზე? 
3. თქვენი ერთ–ერთი მოვალეობა იქნება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა დარგების 

შესახებ სტატისტიკური ანალიზის  მომზადება, ამ მხრივ რა გამოცდილება გაქვთ?  
სტატისტიკის რომელ პროგრამაში მუშაობთ?  

4. თქვენ უნდა შექმნათ მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა დარგების მონაცემთა 
საინფორმაციო ბაზა, ამ სამუშაოს როგორ დაგეგმავთ?  რა დრო დაგჭირდებათ 
ასეთი ბაზის შესაქმნელად? რა სახის პასუხისმგებლოაბს აიღებდით თქვენს თავზე და 
რის დელეგირებას მოახდენდით? 

5. ინვესტორებთან ურთიერთობის  რა გამოცდილება  გაქვთ? რომელ  ფონდებს ან 
ინვესტორებს იცნობთ,  რომლებსაც რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებაში 
შეუძლიათ ინვესტიცია განახორციელონ? როგორ ფიქრობთ მოახერხებთ 
ინვესტორების მოძიებას და მათთან მოლაპარაკების წარმოებას? როგორ 
მოახერხებთ მათ დარწმუნებას რომ ფინანსები რეგიონის ეკონომიკურ 
განვითარებაში დააბანდონ? წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ინვესტორები ვართ, 
შეგიძლიათ დაგვარწმუნოთ ამაში? 
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6. რაიმე სახის ეკონომიკური  განვითარების მინუციპალური პროგრამა თუ 
მოგიმზადებიათ? შეგიძლიათ მოგვიყვანოთ ერთი მაგალითი? 

 
თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა /  ინტერპერსონალური  ურთიერთობები  
 

7.  თუ მუშაობა მოგიწევთ ხელმძრვანელთან რომელსაც ბევრ საკითზე თქვენგან 
განსხვავებული აზრი აქვს როგორ მოიქცევით? თუ დარწმუნებული იქნებით 100% - 
ით რომ თქვენი ხელმძღვანელი არასწორ გადაწყვეტილებებს იღებს როგორ 
მოიქცევით? 

 
 ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი /  მენეჯერული  უნარი  
 

8. როგორც მენეჯერს მიგიღიათ თუ არა რთული გადაწყვეტილება, რომელიც არ იყო 
პოპულარული თანამშრომელბის თვალში,  მაგრამ საქმე სჭირდებოდა? რა 
გადაწყვეტილება იყო ეს? რატომ ფიქრობთ რომს წორი გადაწყვეტილება იყო? 

 
მოტივაცია  
 

9. რა მოლოდინები გაქვთ კონრეტული სამუშაოდან? თუ თქვენი მოლოდინი არ 
გამართლდება როგორ მოიქცევით?   

10. თავისუფალ დროს როგორ ატარებთ ხოლმე?  
 

 
მთავარი  სპეციალისტი  სტატისტიკოსი   

ინტერვიუს  კითხვები   
 

ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

 
1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /  რა იყო თქვენი ყველაზე 

დიდი პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ?  
2. ჩვენთან მუშაობა რატომ გაინტერესებთ? როგორ ფიქრობთ რა სახის სამუშაოს 

შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ პოზიციაზე? 
3. თქვენი ერთ–ერთი მოვალეობა იქნება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა დარგების 

შესახებ სტატისტიკური ანალიზის  მომზადება, ამ მხრივ რა გამოცდილება გაქვთ?    
რა სახის სტატისტკური ანალიზი მოგიმზადებიათ? სტატისტიკის რომელ პროგრამაში 
მუშაობთ?  

 
თანამშომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა /  ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /   

 
4. წარმოიდგინეთ რომ  ვერ ასწრებთ სამუშაოს დასრულებას  დათქმულ ვადებში, 

როგორ მოიქცევით? თუ თქვენი ხელმძღვანელი მოითხოვს თქვენგან რომ 
სამსახურის შემდეგ დარჩეთ და იმუშაოთ როგორი იქნება თქვენი რეაქცია?  
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ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /  თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  

5. ყველაზე ხშირად რაზე გაკრიტიკებენ ხოლმე? თუ გახსოვთ ბოლოს რაზე 
გაგაკრიტიკეს? თქვენი რეაქცია როგორი იყო? 
 

მოტივაცია  
6. გვითხარით 3 მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც თქვენს ეფექტურობას სამსახურში 

ხელს შეუწყობს? 
7. რა მოლოდინები გაქვთ კონრეტული სამუშაოდან? თუ თქვენი მოლოდინი არ 

გამართლდება როგორ მოიქცევით?   
 
 

 
მთავარი  სპეციალისტი  ეკონომისტი  

ინტერვიუს  კითხვები   
 

ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

 
1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ?  
2. ჩვენთან მუშაობა რატომ გაინტერესებთ? როგორ ფიქრობთ რა სახის სამუშაოს 

შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ პოზიციაზე? 
3. როგორია თქვენი შეფასებით რეგიონის ეკონომიკური განვითარება  და რა 

პერსპექტივას ხედავთ ამ კუთხით?თქვენი რეკომენდაციით რა მიმართულებები უნდა 
იყოს რეგიონში  პრიორიტეტული რომ ეკონომიკურად განვითარდეს?   

4. რაიმე სახის ეკონომიკური  განვითარების მინუციპალური პროგრამა თუ 
მოგიმზადებიათ? შეგიძლიათ მოგვიყვანოთ ერთი მაგალითი? განხორციელდა  ეს 
პროგრამა? 

 
ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
 

5. თუ დაგაველებენ სამუშაოს შესრულებას რომელიც არ იცით როგორ მოიქცევით? 
გქონიათ თუ არა სამსახურში რთული სიტუაცია რომელიც ეფექტურად გადაჭერით? 
შეგიძლიათ მოგვიყვეთ ერთი მაგალითი?  
 

ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /  თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  
6. ყველაზე ხშირად რაზე გაკრიტიკებენ ხოლმე? თუ გახსოვთ ბოლოს რაზე 

გაგაკრიტიკეს? თქვენი რეაქცია როგორი იყო?  შეცვალეთ ქცევა რაზეც 
გაგაკრიტიკეს? 
 

მოტივაცია  
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7. გვითხარით 3 მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც თქვენს ეფექტურობას სამსახურში 
ხელს შეუწყობს? რა იქნება თქვენი ყველაზე დიდი მოტივაცია სამსახურში? 
 

ინფრასტრუქტურის  განვითარების ,  ტერიტორიის  კეთილმოწყობისა  და  
საზოგადოებრივ  მომსახურებათა  განყოფილების  უფროსი  

ინტერვიუს  კითხვები   
 

ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

 
1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ? /  რა იყო თქვენი ყველაზე 

დიდი პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ?  
2. ჩვენთან მუშაობა რატომ გაინტერესებთ? როგორ ფიქრობთ რა სახის სამუშაოს 

შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ პოზიციაზე? 
3. მსგავსი სამუშაო ადრე თუ შეგისრულებიათ? რატომ ფიქრობთ რომ დაკისრებულ 

მოვალეობას თავს კარგად გაართმევთ?  
4. თუ ამ სამუშაოს დაიწყებთ რას გააკეთებთ პირველ რიგში? როგორ ააწყობდით 

თქვენს განყოფილებას? 
5. რას ფიქრობთ რეგიონის ინფრასტრუქტურაზე? რამდენად სწორად არის დაგეგმილი 

და რა იქნებოდა თქვენი რეკომენდაცია ამ მხირვ?   ხომ არ გაქვთ მოფიქრებული 
რაიმე პროექტი რითაც მუნიციპალურ ინფრასტრუქტურას გააუმჯობესებდით? მსგავს 
პროექტებში მონაწილეობა თუ მიგიაღიათ? რა იყო თქვენი როლი? 

 
 
თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა /  ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /  
მენეჯერული  უნარი  
 

6. თქვენი აზრით როგორი მართვის სტილია სამსახურში ყველაზე ეფექტური? თქვენ 
როგორი მართვის სტილი გაქვთ?  როგორ ფიქრობთ რა გარემოში მუშაობენ 
თანამშრომლები ყველაზე მოტივირებულად? თქვენ როგორც მენეჯერს შეგიძლიათ 
თუ არა  მოახდინოთ მათი მოტივირება? მოგვიყევით ერთი მაგალითი, როდესაც 
მოახერხეთ თანამშრომლის ეფექტურად მოტივირება. რა წარმატება  მოუტანა მისმა 
მოტივირებამ  სამუშაოს? 
 

ორიენტაცია  მომხმარებელზე  
 

7. თქვენ ყოველდღე უამრავ ადამიანთან მოგიწევთ შეხვედრა, არ იქნება ეს თქვენთვის 
დამღლელი? რატომ? თუ მოქალაქე უხეშად მოგმართავთ როგორ მოიქცევით? რა 
არის თქვენთვის კარგი მომსახურება?  როგორ მოახერხებთ რომ მოქალაქეები 
კმაყოფილები იყვნენ თქვენი მომსახურებით? 

 
 

ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
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8. როდესაც რთული გადაწყვეტილება  გაქვთ მისაღები, რა მეთოდებს იყენებთ?  რა 

იყო თქვენს ცხოვრებაში  ყველაზე რთული გადაწყვეტილება რაც მიგიღიათ? როგორ 
ფიქრობთ სწორი გადაწყვეტილება იყო? 

9. გქონიათ თუ არა სამსახურში რთული სიტუაცია რომელიც ეფექტურად გადაჭერით? 
შეგიძლიათ მოგვიყვეთ ერთი მაგალითი?  

 
მოტივაცია  
 

10. როგორი უნდა იყოს სამსახური რომ თავი კარგად იგრძნოთ? ყველაზე კარგად 
როგორ სამსახურში გრძნობთ თავს? 

11. თავისუფალ დროს როგორ ატარებთ ხოლმე?  
 

 
ინფრასტრუქტურის  განვითარების ,  ტერიტორიის  კეთილმოწყობისა  და  

საზოგადოებრივ  მომსახურებათა  მთავარი  სპეციალისტი  
ინტერვიუს  კითხვები   

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  

თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  
 

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ?    
2. ჩვენთან მუშაობა რატომ გაინტერესებთ? შეგიძლიათ ჩამოგვიყალიბოთ თქვენის 

აზრით რა სამუშაოს შესრულბა მოგიწევთ აღნიშნულ პოზიციაზე?    რას ფიქრობთ 
რეგიონის ინფრასტრუქტურაზე? რამდენად სწორად არის დაგეგმილი და რა 
იქნებოდა თქვენი რეკომენდაცია?   

3.  ხომ არ გაქვთ მოფიქრებული რაიმე პროექტი რითაც მუნიციპალურ 
ინფრასტრუქტურას გააუმჯობესებდით?  

4. არსებულ სიტუაციაში რა ცვლილებებს  შეიტანდით?  თქვენი თქვენის აზრით რა 
სახის ინფრასტრუქტურა ესაჭიროება რეგიონს?  

5. მსგავსი სამუშაო ადრე თუ შეგისრულებიათ? რატომ ფიქრობთ რომ დაკისრებულ 
მოვალეობას თავს კარგად გაართმევთ?  

 
თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა /  ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /  

 
6. წარმოიდგინეთ რომ  ვერ ასწრებთ სამუშაოს დასრულებას  დათქმულ ვადებში, 

როგორ მოიქცევით?  
7. გიმუშავიათ თანამშრომლებთან რომელიც არ მოგწონთ? როგორ მოახერხებთ ასეთ 

თანამშრომლებთან ურთიერთობის აწყობას? 
 
ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
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8. როდესაც რთული გადაწყვეტილება  გაქვთ მისაღები, რა მეთოდებს იყენებთ?  რა 
იყო თქვენს ცხოვრებაში  ყველაზე რთული გადაწყვეტილება რაც მიგიღიათ? როგორ 
ფიქრობთ სწორი გადაწყვეტილება იყო? 

9. გქონიათ თუ არა სამსახურში რთული სიტუაცია რომელიც ეფექტურად გადაჭერით? 
შეგიძლიათ მოგვიყვეთ ერთი მაგალითი?  

10. შეგიძლიათ მოგვიყვეთ ერთი მაგალითი თქვენი გამოცდილებიდან როგორ 
დაგეგმეთ მნიშვნელოვანი პროექტი? წარმატებული იყო ეს პროექტი? რა  
ფაქტორებმა განაპირობა პროექტის წარმატება?   

მოტივაცია  
 

11. როგორი უნდა იყოს სამსახური რომ თავი კარგად იგრძნოთ? ყველაზე კარგად 
როგორ სამსახურში გრძნობთ თავს? 

12. თავისუფალ დროს როგორ ატარებთ ხოლმე?  
 

ინფრასტრუქტურის  განვითარების ,  ტერიტორიის  კეთილმოწყობისა  და  
საზოგადოებრივ  მომსახურებათა   განყოფილების  წამყვანი  სპეციალისტი  

ინტერვიუს  კითხვები   
 

ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

 
1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ?    
2. ჩვენთან მუშაობა რატომ გაინტერესებთ? შეგიძლიათ ჩამოგვიყალიბოთ თქვენის 

აზრით რა სამუშაოს შესრულბა მოგიწევთ აღნიშნულ პოზიციაზე?    რას ფიქრობთ 
რეგიონის სისუფთავეზე და რამდენად სწორად ფუნქციონირებს ეს სისტემა 
მუნიციპალიტეტში?  

3. მსგავსი სამუშაო ადრე თუ შეგისრულებიათ? რატომ ფიქრობთ რომ დაკისრებულ 
მოვალეობას თავს კარგად გაართმევთ?  

4. თქვენ თუ მუშაობას დაიწყებდით რის გაუმჯობესებას შეძლებდით?  
 

 
თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა /  ინტერპერსონალური  ურთიერთობები  

 
5. წარმოიდგინეთ რომ  ვერ ასწრებთ სამუშაოს დასრულებას  დათქმულ ვადებში, 

როგორ მოიქცევით?  
6. გიმუშავიათ თანამშრომლებთან რომელიც არ მოგწონთ? როგორ მოახერხებთ ასეთ 

თანამშრომლებთან ურთიერთობის აწყობას? 
 

თვითშეფასება  
 

7. ყველაზე ხშირად რაზე გაკრიტიკებენ ხოლმე? თუ გახსოვთ ბოლოს რაზე 
გაგაკრიტიკეს? თქვენი რეაქცია როგორი იყო? 
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მოტივაცია  
 

8. რამდენი ხანი იმუშავებთ ამ პოზიციაზე? როგორი უნდა იყოს სამსახური რომ თავი 
კარგად იგრძნოთ? ყველაზე კარგად როგორ სამსახურში გრძნობთ თავს? 

9. თავისუფალ დროს რა არის თქვენი საყვარელი საქმიანობა? 
 

 
ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის   სამსახურის  უფროსი  

ინტერვიუს  კითხვები  
  

ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

 
1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ?  რა იყო თქვენი ყველაზე დიდი 

პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ?  ჯანდაცვის სისტემაში რამდენი წლის 
სამუშაო გამოცდილება გაქვთ? როგორ ფიქრობთ აღნიშნულ პოზიციაზე რა იქნება 
თქვენი სამუშაო მოვალეობები? ჯანმრთლეობის დაცვის მუნიციპალურ 
პროგრამებთან რა სახის გამოცდილება გქონიათ?  

2. თქვენი ერთ–ერთი ძირითადი  მოვალეობა იქნება სოციალური დაცვის და 
დასაქმების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება, შეგიძლიათ მოგვიყვეთ რა 
სახის პროგრამებზე იქნება საუბარი? 

3.  რეგიონში როგორი სოციალური მდგომარეობაა თქვენი შეფასებით? ხომ არ გაქვთ 
ინფორმაცია  რეგიონში არსებულ უმუშევრობის  სტატისტიკაზე?  გიფიქრიათ როგორ 
შეიძლება რეგიონში სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება? როგორია თქვენი 
რეკომენდაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით?   

4. თქვენი სამსაუხრის აწყობა როგორ წარმოგიდგენიათ? პირველ რიგში რას 
გააკეთებდით? 
 
 

თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა /  ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /  
მენეჯერული  უნარი  

 
5. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი თანამშრომლები არ აღმოჩნდნენ ისეთი 

კვალიფიციურები როგორსაც მოელოდით, რა ღონისძიებებს გაატარებთ? თუ 
დაქვემდებარებული თანამშრომელი გამუდმებით შეცდომებს უშვებს მუშაობის დროს   
როგორ მოიქცევით?როგორ  გააკონტროლებთ თქვენი თანამშრომლების მიერ 
გაწეული სამუშაო რამდენად ხარიასხიანია? 

6. როგორ ფიქრობთ  თანამშრომლების მოტივირებისთვის ყველაზე ეფექტური 
მეთოდი რა არის?   

 
ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
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7. გქონიათ თუ არა სამსახურში რთული სიტუაცია რომელიც ეფექტურად გადაჭერით? 
შეგიძლიათ მოგვიყვეთ ერთი მაგალითი? რა სტრატეგიას იყენებთ ხოლმე რთული 
სიტუაციის გადასაჭრელად? 

8. წარმოიდგინეთ შეიმუშავეთ სოციალური დახმარების მუნიციპალური პროგრამა და 
თქვენი ხელმძღვანელი არ ეთანხმება მის განხორცილებას, თქვენ როგორ 
მოიქცევით? როგორ მოახერხებთ დაარწმუნოთ ხელმძღვანელი თქვენი პროგრამის 
ეფექტურობაში? 

 
მომხმარებელზე  ორიენტაცია /  ინტერპერსონალური  ურთიერთობები  
 

9. თქვენ ყოველდღიურად  მოგიწვეთ  სხვადასხვა  მოქალაქეებთან ურთიერთობა, 
რომლებიც რაღაც თხოვნით მოგმართავენ, ხშირად მათთვის უარის თქმაც 
მოგიწევთ, არ იქნება ეს თქვენთვის რთული?  

10. წარმოიდგინეთ, რომ მოქალაქე უკმაყოფილოა, რასაც დაპირდით  ვერ 
დაუკმაყოფილეთ, რას მოიმოქმედებთ? 

11. თქვენს კოლეგებს რომ ვკითხოთ როგორ დაგახასიათებენ?   თქვენი როგორც 
მენეჯერის  ყველაზე სუსტი მხარე რა არის? ეს მუშაობაში ხელს არ გიშლით? 
 

მოტივაცია  
 

12. თუ თქვენ იმუშავებთ ამ პოზიციაზე რა სარგებლის მოტანას შეძლებთ რეგიონისთვის? 
13. რა მოლოდინები გაქვთ კონრეტული სამუშაოდან? თუ თქვენი მოლოდინი არ 

გამართლდება როგორ მოიქცევით?   
14. რა კარიერული მიზნები გაქვთ რის მიწევასაც უახლოესი 5 წლის მანძილზე გეგმავთ? 

 
 	  

მთავარი  სპეციალისტი  ჯანმრთელობის   დაცვის   სფეროში  
ინტერვიუს  კითხვები   

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ?  ჯანდაცვის სისტემაში რამდენი 
წლის სამუშაო გამოცდილება გაქვთ? როგორ ფიქრობთ აღნიშნულ პიზიციაზე რა 
იქნება თქვენი სამუშაო მოვალეობები?  

2. ჯანმრთლეობის დაცვის მუნიციპალურ პროგრამებთან რა სახის გამოცდილება 
გქონიათ? როგორ ფიქრობთ რა სახის პროგრამებზე შეიძლება იყოს საუბარი? რაში 
ხედავთ  რეგიონის მთავარ პრობლემას საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით? თქვენ 
თუ მუშაობას დაიწყებთ  გაუმჯობესების რა რეკომენდაციები  გექნებათ?  
 

ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი /  თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  
მუშაობა  

3. წარმოიდგინეთ რომ მოგცეს  შესასრულებლად დავალება, რომელიც უცხოა და 
ახალი თქვენთვის, როგორ მოიქცევით? თუ  ხელმძღვანელი გამუდმებით გთხოვთ 
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რომ სამსახურის შემდეგ დარჩეთ და იმუშაოთდ დამატებით, როგორი იქნება თქვენი 
რეაქცია? 
 

თვითშეფასება  
4. შეგიძლიათ გაიხსენოთ თქვენი ყველაზე დიდი პროფესიული წარმატება?  რამ 

განაპირობა ეს წარმატება?  
5. თქვენი ყველაზე ძლიერი მხარე რა არის? კოლეგებს რომ ვკითხოთ  თქვენზე 

როგორ დაგახასიათებენ? 
 

მოტივაცია  
6. დაგვარწმუნეთ რომ სწორედ თქვენ ხართ ის თანაშრომელი, რომელცი ამ პოზიციაზე 

გვჭირდება.  
7. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი თავი 5 წლის შემდეგ? სად მუშაობთ  და რა  

მიღწევები გაქვთ? 
 
 

მთავარი  სპეციალისტი  სოციალური   დაცვის   სფეროში  
ინტერვიუს  კითხვები   

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  
 

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ?  ჯანდაცვის სისტემაში რამდენი 
წლის სამუშაო გამოცდილება გაქვთ? როგორ ფიქრობთ აღნიშნულ პიზიციაზე რა 
იქნება თქვენი სამუშაო მოვალეობები?  

2.  სოციალური დაცვის მუნიციპალურ პროგრამებთან რა სახის გამოცდილება 
გქონიათ? როგორ ფიქრობთ რა სახის  სოციალურ პროგრამებზე შეიძლება იყოს 
საუბარი? 

3. თქვენი ძირითადი მოვალეობა იქნება რეგიონის უმუშევრობასთან გამკლავება, ამას 
როგორ მოახერხებთ? ხომ არ იცით დღეს უმუშევრობის სტატისტიკა როგორია 
რეგიონში? თქვენ რა ღონისძიებებს დაგეგმავდით დასაქმების ხელშეწყობის 
მიზნით?  

4. თქვენი აზრით რეგიონში რომელი სფეროებია, სადაც შეიძლება სხვადასხვა  
პროგრამების შემუშავება და  მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობა?   
 

ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი /   
5. წარმოიდგნეთ, რომ თქვენთან მოვიდა უმუშევარი მოქალაქე და ითხოვს 

დასაქმებაში დახმარებას, როგორ მოიქცევით? რას ურჩევთ? თქვენის აზრით რა 
მიმართულებით უნდა მოხდეს უმუშვევარი მოსახლეობის  პროფესიული 
გადამზადება, რომ ხელი შეეწყოს მათ დასაქმებას?  

6. როგორ გააკონტროლებთ  დამტკიცებული მუნიციპალური  პროგრამა რამდენად 
ზედმიწევნით სრულდება? თუ ერთდორულად რამდენიმე პროგრამის მონიტორინგი 
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გექნებათ დავალებული, როგორ დაგეგმავთ  რომ სხვადასხვა პროგრამის 
მნიშვნელოვანი საკითხები  შესამოწმებლად არ  გამოგრჩეთ?  
 
 

თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  
7. წარმოიდგინეთ რომ მოგცეს  შესასრულებლად დავალება, რომელიც უცხოა და 

ახალი თქვენთვის, როგორ მოიქცევით? თუ  ხელმძღვანელი გამუდმებით გთხოვთ 
რომ სამსახურის შემდეგ დარჩეთ და იმუშაოთ დამატებით, როგორი იქნება თქვენი 
რეაქცია? 
 

მოტივაცია /  თვითშეფასება  
8. რატომ გაინტერესებთ ეს სამუშაო? რატომ ფიქრობთ რომ აღნიშნულ სამუშაოს თავს 

კარგად გაართმევთ? 
 

 
წამყვანი  სპეციალისტი  სოციალური   დაცვის   სფეროში  

ინტერვიუს  კითხვები  
  

ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  
 

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ?  როგორ ფიქრობთ აღნიშნულ 
პიზიციაზე რა იქნება თქვენი სამუშაო მოვალეობები?  კომპიუტერს როგორ ფლობთ? 
ექსელში მუშაობა თუ იცით? 

2.  სოციალური დაცვის მუნიციპალურ პროგრამებთან რა სახის გამოცდილება 
გქონიათ? როგორ ფიქრობთ რა სახის  სოციალურ პროგრამებზე შეიძლება იყოს 
საუბარი? 

3. თქვენი ძირითადი მოვალეობა იქნება რეგიონის უმუშევრობასთან გამკლავება, ამას 
როგორ მოახერხებთ? ხომ არ იცით დღეს უმუშევრობის სტატისტიკა როგორია 
რეგიონში? თქვენ რა ღონისძიებებს დაგეგმავდით დასაქმების ხელშეწყობის 
მიზნით?  

4. თქვენი აზრით რეგიონში რომელი სფეროებია, სადაც შეიძლება სხვადასხვა  
პროგრამების შემუშავება და  მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობა?   
 

ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
5. წარმოიდგნეთ, რომ თქვენთან მოვიდა უმუშევარი მოქალაქე და ითხოვს 

დასაქმებაში დახმარებას, როგორ მოიქცევით? რას ურჩევთ? თქვენის აზრით რა 
მიმართულებით უნდა მოხდეს უმუშვევარი მოსახლეობის  პროფესიული 
გადამზადება, რომ ხელი შეეწყოს მათ დასაქმებას?  

6. თქვენ მოგიწევთ მოქალაქეთა განცხადებებზე  რეაგირების  უზრუნველყოფა, როგორ 
მოახერხებთ რომ დროულად იქნას ყველა მოქალაქისთვის პასუხი გაცემული?  

7.  როგორ  უზრუნველყოფთ, რომ უარის შემთხვევაშიც მოქალაქე არ გაღიზიანდეს და 
მშვიდად ჩაიბაროს თავისი პასუხი?  
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თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  

8. წარმოიდგინეთ რომ მოგცეს  შესასრულებლად დავალება, რომელიც უცხოა და 
ახალი თქვენთვის, როგორ მოიქცევით? თუ  ხელმძღვანელი გამუდმებით გთხოვთ 
რომ სამსახურის შემდეგ დარჩეთ და იმუშაოთ დამატებით, როგორი იქნება თქვენი 
რეაქცია? 
 

მოტივაცია /  თვითშეფასება  
9. რატომ გაინტერესებთ ეს სამუშაო? 
10. თქვენთვის  რა იქნება ყველაზე რთული  ამ სამუშაოს შესასრულებლად? 
11. რატომ ფიქრობთ რომ აღნიშნულ სამუშაოს თავს კარგად გაართმევთ? 

 
 

 
განათლების ,  კულტურის ,  სპორტისა  და  ახალგაზრდობის  საქმეთა   სამსახურის  

უფროსი  
ინტერვიუს  კითხვები   

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  

თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  
1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ?  რა იყო თქვენი ყველაზე დიდი 

პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ?  როგორ ფიქრობთ აღნიშნულ 
პიზიციაზე რა იქნება თქვენი სამუშაო მოვალეობები?  

2. განათლების/ კულტურის/ სპორტის  მუნიციპალურ პროგრამებთან რა სახის 
გამოცდილება გქონიათ? რამდენად იცნობთ ამ პროგრამებს?  რა იყო ყველაზე 
დიდი პროექტი/   ღონისძიება სადაც  მონაწილეობა მიგიღიათ? უშუალოდ რა იყო 
თქვენი  პასუხიმგებლობა? 

3. თქვენი ერთ–ერთი ძირითადი  მოვალეობა იქნება განათლების/ კულტურის/ სპორტის  
მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება, შეგიძლიათ ჩამოგვიყალიბოთ თქვენ რა 
სახის პროგრამებს შეიმუშავებდით?   და საერთოდ როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი 
სამსახურის აწყობა? 

4. რამდენი სკოლა და სკოლამდელი დაწესებულებაა რეგიონში? რამე სახის 
პროფესიული  შეხება თუ გქონიათ მათთან? როგორ ფიქრობთ  რა სახის დახმარება 
შეუძლი  აღმოუჩინოს მუნიციპალიტეტმა სკოლებს ახალგაზრდობის განათლების და 
კულტურის  განვითარების კუთხით?  

5.  როგორ ჩამოაყალიბებდით თქვენი სასმახურის ხედვას, მისიას? 
 

 
თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა /  ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /  
მენეჯერული  უნარი  
 

6. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი თანამშრომლები არ აღმოჩნდნენ ისეთი 
კვალიფიციურები როგორსაც მოელოდით, რა ღონისძიებებს გაატარებთ? თუ 
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დაქვემდებარებული თანამშრომელი გამუდმებით შეცდომებს უშვებს მუშაობის დროს   
როგორ მოიქცევით? 

7. როგორ  ფიქრობთ  თანამშრომლების მოტივირებისთვის ყველაზე ეფექტური 
მეთოდი რა არის?   

8. როგორ  გააკონტროლებთ  რომ  თქვენი თანამშრომლების მიერ გაწეული სამუშაო 
ხარიასხიანად და დროულად შესრულდეს? 

 
ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
 

9. დღეს რა  სირთულეებს ხედავთ რეგიონში ახალგაზრდობის განათლების კუთხით? 
თქვენ როგორ შეგიძლიათ  ხელი  შეუწყოთ  რეგიონში სასკოლო განათლების 
გაუმჯობესებას? რა რონისძიებებს დაგეგმავდით ან რა პროგრამებს 
შეიმუშავებდითამ კუთხით? 
 

მოტივაცია  
10. თუ თქვენ იმუშავებთ ამ პოზიციაზე რა სარგებლის მოტანას შეძლებთ რეგიონისთვის? 
11. რა მოლოდინები გაქვთ კონრეტული სამუშაოდან? თუ თქვენი მოლოდინი არ 

გამართლდება როგორ მოიქცევით?   
12. რა კარიერული მიზნები გაქვთ რის მიღწევასაც უახლოესი 5 წლის მანძილზე 

გეგმავთ? 
 
 

მთავარი  სპეციალისტი  განათლების  სფეროში  
ინტერვიუს  კითხვები   

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  

თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  
1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ?  რა იყო თქვენი ყველაზე დიდი 

პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ?  როგორ ფიქრობთ აღნიშნულ 
პიზიციაზე რა იქნება თქვენი სამუშაო მოვალეობები?  

2. განათლების მუნიციპალურ პროგრამებთან რა სახის გამოცდილება გქონიათ? 
რამდენად იცნობთ ამ პროგრამებს?  რა იყო ყველაზე დიდი პროექტი/   ღონისძიება 
სადაც  მონაწილეობა მიგიღიათ? უშუალოდ რა იყო თქვენი  პასუხიმგებლობა? 

3. თქვენი ძირითადი  მოვალეობა იქნება განათლების  მუნიციპალური პროგრამების 
შემუშავება, შეგიძლიათ ჩამოგვიყალიბოთ თქვენ რა სახის პროგრამებს 
შეიმუშავებდით?    

4. რამდენი სკოლა და სკოლამდელი დაწესებულებაა რეგიონში? რამე სახის 
პროფესიული  შეხება თუ გქონიათ მათთან? როგორ ფიქრობთ  რა სახის დახმარება 
შეუძლი  აღმოუჩინოს მუნიციპალიტეტმა სკოლამდელი აღზრის დაწესებულებებს და 
სკოლებს  განათლების განვითარების კუთხით?  

 
ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
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5. დღეს რა  სირთულეებს ხედავთ რეგიონში ახალგაზრდობის განათლების კუთხით? 
თქვენ როგორ შეგიძლიათ  ხელი  შეუწყოთ  რეგიონში სასკოლო განათლების 
გაუმჯობესებას? სკოლამდელი აღზრდის გაუმჯობესებას? რა რონისძიებებს 
დაგეგმავდით ან რა პროგრამებს შეიმუშავებდითამ კუთხით? 
 

ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /  თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  
6. წარმოიდგინეთ რომ  მუშაობთ კოლეგებთან რომლებიც არ მოგწონთ,  როგორ 

მოიქცევით?  ყველაზე ხშირად რაზე გაკრიტიკებენ ხოლმე სამსახურში? ბოლოს 
რაზე გაგაკრიტიკეს? თქვენი რეაქცია როგორი იყო? 
 

მოტივაცია  
7. რატომ გაინტერესებთ ეს სამუშაო? თუ თქვენ იმუშავებთ ამ პოზიციაზე რა სარგებლის 

მოტანას შეძლებთ რეგიონისთვის? 
8. რა კარიერული მიზნები გაქვთ რის მიღწევასაც უახლოესი 5 წლის მანძილზე 

გეგმავთ? 
 

 
მთავარი  სპეციალისტი  კულტურის   სფეროში  

ინტერვიუს  კითხვები   
 

ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ?  რა იყო თქვენი ყველაზე დიდი 
პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ?  როგორ ფიქრობთ აღნიშნულ 
პიზიციაზე რა იქნება თქვენი სამუშაო მოვალეობები?  

2. კულტურის  და ახალგაზრდობის  მუნიციპალურ პროგრამებთან რა სახის 
გამოცდილება გქონიათ? რამდენად იცნობთ ამ პროგრამებს?  რა იყო ყველაზე 
დიდი პროექტი/   ღონისძიება სადაც  მონაწილეობა მიგიღიათ? უშუალოდ რა იყო 
თქვენი  პასუხიმგებლობა? 

3. თქვენი ძირითადი  მოვალეობა იქნება კულტურის   მუნიციპალური პროგრამების 
შემუშავება, შეგიძლიათ ჩამოგვიყალიბოთ თქვენ რა სახის პროგრამებს 
შეიმუშავებდით?    

 
 
ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
 

4. დღეს რა  სირთულეებს ხედავთ რეგიონში ახალგაზრდობის კულუტრისა და 
განათლების კუთხით? თქვენ როგორ შეგიძლიათ  ხელი  შეუწყოთ  რეგიონში 
სასკოლო განათლების გაუმჯობესებას? რა ღონისძიებებს დაგეგმავდით ან რა 
პროგრამებს შეიმუშავებდითამ კუთხით? 
 

ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /  თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  
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5. ყველაზე ხშირად რაზე გაკრიტიკებენ ხოლმე სამსახურში? ბოლოს რაზე 
გაგაკრიტიკეს? თქვენი რეაქცია როგორი იყო? თუ ხელმძღვანელი გამუდმებით 
გაკრიტიკებთ როგორ მოიქცევით? 
 

მოტივაცია  
 როდის მუშაობთ ყველაზე ეფექტურად?  გიმუშვიათ თუ არა ანაზღაურების გარეშე? 
თუ ხელმძღვანელი მოითხოვს თქვენგან რომ სამუშაო საათების გარდა დამატებით  
იმუშაოთ, როგორი იქნება თქვენი რეაქცია? 
 

მთავარი  სპეციალისტი  სპორტისა  და  ახაგზარდობის  სფეროში   
ინტერვიუს  კითხვები   

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  

თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  
9. მოგვიყევით თქვენს შესახებ/ ეხლა რას საქმიანობთ?  რა იყო თქვენი ყველაზე დიდი 

პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ?  როგორ ფიქრობთ აღნიშნულ 
პიზიციაზე რა იქნება თქვენი სამუშაო მოვალეობები? სპორტის რომელ სახეობას 
მისდევთ? რა პოტენციალია რეგიონში სპორტის განვითარების კუთხით? დღეს 
რომელი სახეობაა რეგიონში  ყველაზე წარმატებული? 

10. სპორტის და ახალგაზრდობის  მუნიციპალურ პროგრამებთან რა სახის 
გამოცდილება გქონიათ?   რა იყო ყველაზე დიდი პროექტი/   ღონისძიება სადაც  
მონაწილეობა მიგიღიათ? უშუალოდ რა იყო თქვენი  პასუხიმგებლობა? 

11. თქვენი ძირითადი  მოვალეობა იქნება  სპორტისა და ახალგაზრდობის  
მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება, შეგიძლიათ ჩამოგვიყალიბოთ  რა სახის 
პროგრამებს შეიმუშავებდით?   რა სიახლეს შეიტანდით?  

 
 
ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი /   

12. დღეს რა  სირთულეებს ხედავთ რეგიონში  ახალგაზრდობის სფეროში? თქვენ 
როგორ გადაჭრიდით ამ სირთულეებს?  
 
 

მოტივაცია  /ინტერპერსონალური  ურთიერთობები /  თანამშრომლობა  და  
ჯგუფური  მუშაობა  
 

1. რა იყო ყველაზე დიდი წარმატება თქვენს ცხოვრებაში? როგორ ფიქრობთ რა 
ფაქტორები განაპირობებს ადამიანის წარმატებას? ჩამოგვიყალიბეთ თქვენი 5 
ყველაზე კარგი თვისება  

2. თავისუფალ დროს როგორ ატარებთ ხოლმე? რა არის თქვენს ცხოვრებაში ყველაზე 
დიდი მიზანი რის მიღწევასაც მომავალში გეგმავთ? 
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სამხედრო  აღრიცხვისა  და  გაწვევის  სამსახურის  უფროსი  
ინტერვიუს  კითხვები   

პრიორიტეტი  მიენიჭორს  კანდიდატებს ,  რომელთაც  სამუშაო  გამოცდილება  
აქვთთ  საბრძოლო  ნაწილში ,  (არა  საწყობში ,  ლოჯისტიკაში ,  ადმინისტრაციაში)   

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ? რა სამხედრო წოდება გაქვთ? ჯარში რამდენი ხანი 
მსახურობდით?  რა  არის თქვენი სამხედრო პროფესია? ( რეკომენდირებულია  
უპირატესობა  მიენიჭოს  სპეციალური  დანიშნულების  დანაყოფს ,  
დაზვერვას) როგორ ააწყობდით თქვენს სამსახურს, გარკვეული სამუშაო გეგმა თუ 
გაქვთ?  თუ მუშაობას დაიწყებთ პირველ რიგში რას გააკეთებდით?  
 

ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი /  გადაწყვეტილების  მიღების  
უნარი  

2. როდესაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება გაქვთ მისაღები როგორ იქცევით? 
გადაწყვეტილებას მარტო იღებთ თუ კონსულტაციებს გადიხართ? შეგიძლიათ 
გვითხრათ რომელი გადაწყვეტილება იყო თქვენს ცხოვრებაში ყველაზე რთულად 
რომ მიიღეთ?  
 

3. წარმოიდგინეთ თქვენ გაქვთ შესარულებლად გეგმა, რომ უნდა გაიწვიოთ ჯარში 
ახალწვეულების გარკვეული რაოდენობა და თქვენ გეგმას ვერ ასრულებთ, რადგან 
საჭირო რესურსი არ აღმოჩნდა რეგიონში,  როგორ მოიქცევით?  მომავალში 
როგორ შეძლებთ რომ  დაგეგმოთ სამუშაო ისე, რომ გეგმა ყოველთვის ეფექტურად 
შეასრულოთ? 
 

მენეჯერული  უნარი  /  დამარწმუნებელი  კომუნიკაცია  
 

4. თუ დაინიშნეთ ამ თანამდებობაზე როგორ შეუწყობთ ხელს ახალგაზრდებში 
პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლებას? რა სახის ღონისძიებებს დაგეგმავდით? 
რა მეთოდებს გამოიყენებთ ახალგაზრდების დასარწმუნებლად რომ ჯარში წასვლის 
სურვილი გაუჩნდეთ? 
 

თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  
 

5. გიმუშავიათ თანამშრომლებთან რომელიც არ მოგწონთ?  როგორ მოახერხებთ ასეთ 
თანამშრომლებთან ურთიერთობის აწყობას?   
 

თვითშეფასება /  მოტივაცია  
6. აღნიშნული პოზიციაზე მუშაობას თუ დაიწყებთ რა  შედეგის მოტანას შეძლებთ 

რეგიონისთვის? ქართული ჯარისთვის? 
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სამხედრო  აღრიცხვისა  და  გაწვევის  მთავარი  სპეციალისტი  
ინტერვიუს  კითხვები   

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ? რა სახის სამუშაო გამოცდილება გაქვთ? რა სამხედრო 
წოდება გაქვთ? ჯარში რამდენი ხანი მსახურობდით? თქვენის აზრით რა სახის 
სამუშაოს შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ პოზიციაზე? რა სახის სამხედრო 
პატრიორულ ღონისძიებებს დაგეგმავდით რეგიონში? 

2. რა ცოდნა და უნარები დაგჭირდებათ ამ სამუშაოს კარგად შესასრულებლად? 
კომპიუტერს როგორ ფლობთ?   რა არის თქვენი ყველაზე ძლიერი მხარე რაც 
მუშაობაში ხელს შეგიწყობთ? 
 

გადაწყვეტილების  მიღების  უნარი  
3. როდესაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება გაქვთ მისაღები როგორ იქცევით? 

გადაწყვეტილებას მარტო იღებთ თუ კონსულტაციებს გადიხართ? შეგიძლიათ 
გვითხრათ რომელი გადაწყვეტილება იყო თქვენს ცხოვრებაში ყველაზე რთულად 
რომ მიიღეთ?  

4. თუ დაინიშნეთ ამ თანამდებობაზე როგორ შეუწყობთ ხელს ახალგაზრდებში 
პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლებას? რა სახის ღონისძიებებს დაგეგმავდით? 
რა მეთოდებს გამოიყენებთ ახალგაზრდების დასარწმუნებლად რომ ჯარში წასვლის 
სურვილი გაუჩნდეთ? 

 
თანამშრომლობა /  ჯგუფური  მუშაობა  
 

5.   შეგისრულებიათ თუ არა სამუშაო, რომელიც თქვენს მოვალეობებში არ შედიოდა? 
მოგვიყევით ერთი მაგალითი.  
 

თვითშეფასება /  მოტივაცია  
6. ეს სამუშაო რატომ გაინტერესებთ? მომავალში რა  კარიერული მიზნები გაქვთ? 

რატომ ფიქრობთ რომ ამ სამუშაოს თავს კარგად გაართმევთ?  
7. თუ აღმოჩნდება, რომ თქვენი მოლოდინი არ გამართლდა, როგორ მოიქცევით? 

 
 

 
სამხედრო  აღრიცხვისა  და  გაწვევის  წამყვანი  სპეციალისტი  

ინტერვიუს  კითხვები   
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ? რა  არის თქვენი სამხედრო პროფესია? რა სახის 
სამუშაო გამოცდილება გაქვთ? რა სამხედრო წოდება გაქვთ? ჯარში რამდენი ხანი 
მსახურობდით? თქვენის აზრით რა სახის სამუშაოს შესრულება მოგიწევთ აღნიშნულ 
პოზიციაზე?  
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2. რა ცოდნა და უნარები დაგჭირდებათ ამ სამუშაოს კარგად შესასრულებლად? 
კომპიუტერს როგორ ფლობთ?   რა არის თქვენი ყველაზე ძლიერი მხარე რაც 
მუშაობაში ხელს შეგიწყობთ? 
 

 
გადაწყვეტილების  მიღების  უნარი  

3. თუ დაინიშნეთ ამ თანამდებობაზე როგორ შეუწყობთ ხელს ახალგაზრდებში 
პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლებას? რა სახის ღონისძიებებს დაგეგმავდით? 
რა მეთოდებს გამოიყენებთ ახალგაზრდების დასარწმუნებლად რომ ჯარში წასვლის 
სურვილი გაუჩნდეთ? 

4. თუ დაგავალებენ  საქმის შესრულებას, რომელიც უცხოა თქვენთვის  როგორ 
მოიქცევით? 
 

თანამშრომლობა /  ჯგუფური  მუშაობა  
 

5. წარმოიდგინეთ, რომ ხელძღვანელმა დაგავალათ სამუშაო რომელიც თქვენს 
მოვალეობებში არ შედის, როგორ მოიქცევით?  

 
თვითშეფასება /  მოტივაცია  

6. ეს სამუშაო რატომ გაინტერესებთ? რატომ ფიქრობთ რომ ამ სამუშაოს თავს კარგად 
გაართმევთ?  

7. თავისუფალ დროს  როგორ ატარებთ ხოლმე? 
 

 
სახანძრო –სამაშველო  სამსახურის  უფროსი   

ინტერვიუს  კითხვები  
  

ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  
 

13. მოგვიყევით თქვენს შესახებ?   ამ სფეროში მუშაობის რა გამოცდილება გაქვთ? რა 
იყო ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ?  იცნობთ თუ არა 
სახანძრო უსაფრთხოების  საერთაშორისო სტანდარტებს? რა სახის სერთიფიკატები 
გაქვთ აღებული? ბოლოს გადამზადება როდის  და სად გაიარეთ?  

14. მუშაობას თუ დაიწყებთ,   პირველ რიგში რას გააკეთებდით?  გარკვეული სამუშაო 
გეგმა თუ გაქვთ? ჩამოგივყალიბეთ როგორ ააწყობდით თქვენს სამსახურს?  
 

 
ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი /  საქმის  ცოდნა /   

1. ერთი შეხდევით, ხანძარსაწინააღმდეგო  სისტემა როგორაა დღეს მუნიციპალიტეტში 
აგებული? რამდენად დაცულია შენობა ამ რისკებისგან? რისკების მართვის რა 
მეთოდოლოგიას იყენებთ? რა არის ყველაზე  დიდი  სახანძრო რისკი, რაც შეიძლება 
თანამშრომელმა გამოიწვიოს მუშაობის პროცესსში? თქვენ როგორ უზრუნველყოფთ 
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ამ რისკების მართვას? წინა სამსახურში  რა სახის სახანძრო რისკები აღმოაჩინეთ 
და  რა ღონისძრიებები გაატარეთ?  
 

2. თქვენი ერთ–ერთი მოვალეობა იქნება სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებათა 
დაგეგმვა მუნიციპალიტეტში, მოგვიყევით რა ღონისძიებებს გაატარებდით? როგორ 
უზრუნველყოფთ,რომ თანამშრომლება ისწავლონ და  დაიცვან სახანძრო 
უსაფრთხოების  დადგენილი წესები? რაიმე  სახის ტრეინიგნებს თუ დაგეგმავთ 
თანაშრომლებისთვის?  
 

ინტერპერსონალური  ურთიერთობების  მართვა /  თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  
მუშაობა  
 

3. სამსახურში რაიმე სახის კონფლიქტური სიტუაცია თუ გქონიათ? რა სტრატეგიებს 
მიმართავთ კონფლიქტის მოსაგვარებლად? მოგვიყევით ერთი მაგალითი 
სამსახურიდან, როდესაც გქონდათ გარკვეული კონფლიქტი  
და თქვენ ეფექტურად მართეთ.  

 
სტრესის  მართვა  
 

4. მოგვიყევით , თქვენს გამოცდილებაში რა იყო ყველაზე სტრესული სამუშაო გარემო 
სადაც გიმუშავუათ? როგორ მაოხერხეთ სტრესის მართვა?  
 
 

მენეჯერული  უნარი   
 

5. როგორ ფიქრობთ განყოფილების მართვას როგორ შეძლებთ? წინა სამსახურში 
რამდენი ადამიანი გექვემდებარებოდათ? განყოფილების შიგნით რა სახის სამუშაოს 
აიღებდით თქვენს თავზე და რა სახის სამუშაოს დელეგირებას მოახდენდით? 
გვითხარით ერთი მაგალითი, როდესაც თქვენი სამუშაოს დელეგირება გააკეთეთ. 

6. თქვენი დაკვირვებით, როგორ გარემოში მუშაობენ თანამშრომლები ყველაზე 
ეფექტურად? უშუალოდ თქვენს ხელმძღვანელს რა სახის მოტივაცია შეუძლია 
მოახდინოს თქვენზე? 
 

თვითშეფასება /  მოტივაცია  
7. რა არის თქვენი ყველაზე დიდი სისუსტე? მუშაობაში ხელს   არ შეგიშლით? 

დაგვარწმუნეთ, რომ სწორედ  თქვენ ხარათ ის ადამიანი, რომელიც ამ პოზიციაზე 
გჭირდება.  
 

 
სახანძრო –სამაშველო  სამსახურის  მთავარი  სპეციალისტი  

ინტერვიუს  კითხვები   
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ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ?   ამ სფეროში მუშაობის რა გამოცდილება გაქვთ? რა 
იყო ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ?  იცნობთ თუ არა 
სახანძრო უსაფრთხოების  საერთაშორისო სტანდარტებს? რა სახის სერთიფიკატები 
გაქვთ აღებული? ბოლოს გადამზადება როდის გაიარეთ?  
 

ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი /  საქმის  ცოდნა   
2. ერთი შეხდევით, ხანძარსაწინააღმდეგო  სისტემა როგორაა დღეს მუნიციპალიტეტში 

აგებული? რამდენად დაცულია შენობა ამ რისკებისგან?  
3. რა არის ყველაზე  დიდი  სახანძრო რისკი, რაც შეიძლება თანამშრომელმა 

გამოიწვიოს მუშაობის პროცესსში? თქვენ როგორ უზრუნველყოფთ ამ რისკების 
მართვას?  
 

სტრესის  მართვა  
 

4. მოგვიყევით , თქვენს გამოცდილებაში რა იყო ყველაზე სტრესული სამუშაო გარემო 
სადაც გიმუშავუათ? როგორ მაოხერხეთ სტრესის მართვა?  
 
 

ინტერპერსონალური  ურთიერთობების  მართვა /  თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  
მუშაობა  
 

5. სამსახურში რაიმე სახის კონფლიქტური სიტუაცია თუ გქონიათ? რა სტრატეგიებს 
მიმართავთ კონფლიქტის მოსაგვარებლად? მოგვიყევით ერთი მაგალითი 
სამსახურიდან, როდესაც გქონდათ გარკვეული კონფლიქტი და თქვენ ეფექტურად 
მართეთ.  
 

თვითშეფასება /  მოტივაცია  
6. რა არის თქვენი ყველაზე დიდი სისუსტე? მუშაობაში ხელს არ შეგიშლით? 

დაგვარწმუნეთ, რომ სწორედ  თქვენ ხარათ ის ადამიანი, რომელიც ამ პოზიციაზე 
გჭირდება.  
 

 
სახანძრო –სამაშველო  სამსახურის  წამყვანი   სპეციალისტი  

ინტერვიუს  კითხვები   
 

ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად /მოტივაცია  

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ?   ამ სფეროში მუშაობის რა გამოცდილება გაქვთ? რა 
იყო ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა რაც სამსახურში გქონდათ?  იცნობთ თუ არა 
სახანძრო უსაფრთხოების  საერთაშორისო სტანდარტებს? რა სახის სერთიფიკატები 
გაქვთ აღებული? ბოლოს გადამზადება როდის გაიარეთ?  
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ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი /  საქმის  ცოდნა   

2. ერთი შეხდევით, ხანძარსაწინააღმდეგო  სისტემა როგორაა დღეს მუნიციპალიტეტში 
აგებული? რამდენად დაცულია შენობა ამ რისკებისგან?  

3. რა არის ყველაზე  დიდი  სახანძრო რისკი, რაც შეიძლება თანამშრომელმა 
გამოიწვიოს მუშაობის პროცესსში? თქვენ როგორ უზრუნველყოფთ ამ რისკების 
მართვას? 
 

ინტერპერსონალური  ურთიერთობების  მართვა /  თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  
მუშაობა  
 

4. ყველაზე ხშირად რაზე ბრაზდებით ხოლმე?  თუ გახსოვთ  ბოლოს რაზე გაბრაზდით?   
მოგვიყევით ერთი მაგალითი სამსახურიდან, როდესაც გქონდათ გარკვეული 
კონფლიქტი და თქვენ ეფექტურად მართეთ. 

 
 სტრესის  მართვა  
 

5. მოგვიყევით , თქვენს გამოცდილებაში რა იყო ყველაზე სტრესული სამუშაო გარემო 
სადაც გიმუშავუათ? როგორ მაოხერხეთ სტრესის მართვა?  
 

თვითშეფასება /  მოტივაცია  
6. თქვენს კოლეგებს თუ ვკითხავთ თქვენზე როგორ დაგახასიათებენ?დაგვარწმუნეთ, 

რომ სწორედ  თქვენ ხარათ ის ადამიანი, რომელიც ამ პოზიციაზე გჭირდება.  
 
 

რწმუნებული   
ინტერვიუს  კითხვები   

 
ცოდნა /  კომპეტენცია /  გამოცდილების  შეფასება /კანდიდატის  მზაობა  
თანამდებობის  დასაკავებლად  
 

1. მოგვიყევით თქვენს შესახებ რას საქმიანობთ? რამდენი ხანია რაც „კონკრეტულ 
სოფელში“ ცხოვრობთ? რამდენია თქვენი სოფლის მოსახალეობა? თუ თქვენ  
რწმუნებული გახდებით როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი ყოველდღიური სამუშაო 
დღე? 

 
საქმის  ცოდნა /  ანალიტიკური  და  პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
 

2. რამდენად კარგად იცნობთ სოფლის პრობლემებს?  რა პრობლემებია რომელიც 
პირველ რიგში უნდა გადაიჭრას?  რატომ ფიქრობთ, რომ მზად ხართ გადაჭრათ 
სოფლის პრობლემები და რა მეთოდებით მოახერხებთ მის გადაჭრას? 

3. რა იყო თქვენს ცხოვრებაში  ყველაზე რთული გადაწყვეტილება რაც მიგიღიათ? 
როგორ ფიქრობთ სწორი გადაწყვეტილება იყო?  
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4. თქვენი სოფლის მოსახლეობას თუ ვკითხავთ როგორ დაგახასიათებენ? როგორი 
უნდა იყოს სოფლის რწმუნებული, რომ მან მოახერხოს სოფლის ეფექტურად მართვა 
და მათი პრობლემების გადაჭრა?   როგორ ფიქრობთ  რატომ უნდა გენდოთ 
მოსახლეობა? დღემდე თუ ყოფილა რაიმე საკითხი რაც   გადაგიჭრიათ 
სოფლისთვის? მოგვიყევით ერთი მაგალითი.  

5. თქვენ პირადად რამდენად კარგად გიცნობთ სოფლის მოსახლეობა? გვითხარით რა 
იყო ბოლო საკითხი რაზეც მათ მოგმართეს და როგორ მოახერხეთ თქვენ ამ  
საკითხის მოგვარება? 

6.  თუ მუშაობას დაიწყებთ, რა საკითხების მოგვარება  შეგიძლიათ სოფლის 
მაცხოვრებლებისთვის? 
 

მოსახლეობასთან  ურთიერთობის  უნარი  / დამარწმუნებელი  კომუნიკაცია   
 
7. თქვენ ყოველდღიურად მოგიწევთ სხვადასხვა მოქალაქეებთან ურთიერთობა, 

რომლებსაც გარკვეული თხოვნა ან პრობლემა ექნებათ, როგორ მოახერხებთ მათ 
დახმარებას?    თუ მათთვის უარის თქმა მოგიწევთ არ იქნება რთული?  

8. მუშაობას თუ დაიწყებთ როგორ ააწყობთ ურთიერთობას მოსახლეობასთან? 
წარმოიდგინეთ, რომ მოსახლეობას უნდა შეატყობინოთ რაიმე მნიშვნელოვანი 
გადაწყვეტილება, ამას როგორი ფორმით გააკეთებთ? მოსახლეობასთან შეხვედრის 
ორგანიზებას როგორ მოახერხებთ? 

 
კონფლიქტის  მართვის  უნარი /  თვითშეფასება  
 

9. როგორ ფიქრობთ სოფელში იქნება მოსახლეობა,  რომელსაც შეიძლება არ 
მოეწეონოთ და გამოავლინონ თქვენს მიმართ უნდობლობა. როგორ მოიქცევით 
ასეთ შემთხვევაში? ეცდებით თუ არა მათთან ურთიერთობის აწყობას და ამას 
როგორ მოახერხებთ? გვითხარით ერთი მაგალითი, როდესაც თქვენ მოახერხეთ 
ურთიერთობის აწყობა ადამიანთან რომელიც არ მოგწონდათ. 
 

თვითშეფასება  
 

10. თქვენი პიროვნების ყველაზე ძლიერი მხარე რა არის?  აღნიშნული პოზიციაზე 
მუშაობას თუ დაიწყებთ რა   სარგებლის  მოტანას შეძლებთ თქვენი სოფლისთვის? 
 

მოტივაცია  
 

11. რა მიზნები გაქვთ ცხოვრებაში რის მიღწევასაც უახლოესი რამდენიმე წლის 
მანძილზე გეგმავთ? რა იყო ბოლო მიზანი რაც დაისახეთ დ რამდენად მიაღწიეთ? 

კანცელარიის  უფროსი  
 

ცოდნა /გამოცდილების  შეფასება  
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მოგვიყევით თქვენს შესახებ? ახლა რას საქმიანობთ? რაში მდგომარეობდა თქვენი 
ძირითადი დავალებები? თქვენი ავტობიოგრაფიიდან ნათელი არ არის, რას აკეთებდით 
19...-20.... წლებში. შეგიძლიათ ამომწურავად გვიამბოთ რას აკეთებდით ამ პერიოდში? 

 
კანდიდატის  მზაობა  თანამდებობის  დასაკავებლად  
 
რატომ გინდათ სამსახურის შეცვლა?/ თქვენი აზრით, რა სამუშაოს შესრულება მოგიწევთ 
აღნიშნულ პოზიციაზე? როგორია დოკუმენტბრუნვის სტანდარტი?  შეგიძლიათ 
გვითხრათ, როგორ წარმოგიდგენიათ  კანცელარიის სამსახურის აწყობა? პირველ 
რიგში რას გააკეთებდით? თქვენი აზრით, რა არის კანცელარიის სამსახურის მთავარი 
ფუნქცია?  
 
კომუნიკაციის  უნარი  

 
თქვენი ერთ-ერთი მოვალეობა იქნება მუნიციპალიტეტსა და სხვადასხვა ფიზიკურ თუ 
იურიდიულ პირებს შორის ეფექტური კომუნიკაციის უზრუნველყოფა. რა არის თქვენთვის 
ეფექტური კომუნიკაცია? ჩამოგვიყალიბეთ თქვენი ხედვა, ამას როგორ მოახერხებთ?  
იქნებ გაიხსენოთ, რომელიმე წარმატებული ზეპირი (პრეზენტაცია, საქმიანი შეხვედრა/ 
მოლაპარაკება, დისკუსია) ან/და წერილობითი კომუნიკაციის შემთხვევა? 

 
მომხმარებელზე  ორიენტაცია  

 
თქვენი აზრით, ძირითადად რა არის მომხმარებლის უკმაყოფილების მიზეზი? როგორ 
მოგიგვარებიათ უკმაყოფილო მოქალაქეებთან ურთიერთობა? თუ მოქალაქე 
უკმაყოფილო იქნება, როგორ მოიქცევით? 

 
 

ანალიტიკური /პრობლემის  გადაჭრის  უნარი  
 

თუ შეიძლება აღწერეთ რაიმე კომპლექსური პრობლემა, რომელიც სწრაფად უნდა 
გადაგეჭრათ. რაში მდგომარეობდა პრობლემა? გადაწყვეტის რა გზა აირჩიეთ? 
როგორი იყო შედეგი? 

 
მენეჯერული  უნარი   

 
როგორია თქვენთვის კარგი მენეჯერი? როგორ გადიხართ თქვენ შედეგზე? 
როგორ ახორციელებთ დავალებების დელეგირებას ქვეშევრდომებზე? საიდან იციან 
თქვენმა ქვეშევრდომებმა, თუ რას ელით თქვენ მათგან? როგორ აკონტროლებთ თქვენი 
ქვეშევრდომების მუშაობის შედეგებს? 
რა არის თქვენი როგორც მენეჯერის სუსტი მხარე? გვითხარით  ერთი მაგალითი თქვენი 
ბოლო გამოცდილებიდან, რის გამოც ასე ფიქრობთ. 
თუ თანამშრომელი წინააღმდეგი იქნება  შეასრულოს  დაკისრებულ მოვალეობა, 
როგორი იქნება თქვენი რეაქცია?  
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როგორ რთავთ თქვენს ქვეშევრდომებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში? 
 

 
თანამშრომლობა  და  ჯგუფური  მუშაობა  

 
როგორ აფასებთ თქვენს ურთიერთდამოკიდებულებებს ყოფილ კოლეგებთან? 
მაგალითზე დაყრდნობით აგვიღწერეთ, როგორ თანამშრომლობდით გუნდში? რომელ 
გუნდში მუშაობდით განსაკუთრებით წარმატებით? რომელში ნაკლებ წარმატებით? რა 
იყო ამის მიზეზები? რომელ სიტუაციაში გაგიძნელდათ სხვებთან თანამშრომლობა? 

 
თვითშეფასება  

 
შეგიძლიათ გაიხსენოთ თქვენი ყველაზე დიდი პროფესიული წარმატება?  რამ 
განაპირობა ეს წარმატება? თქვენი ყველაზე ძლიერი მხარე რა არის? აღნიშნული 
პოზიციაზე მუშაობას თუ დაიწყებთ რა  შედეგის/სარგებლის  მოტანას შეძლებთ 
გამგებობისთვის/ რეგიონისთვის? რა არის თქვენი პიროვნების სუსტი მხარე? რაში 
გიშლით თქვენი სუსტი მხარე ხელს? 

 
 

მოტივაცია  
 

მომავალში რა კარიერული მიზნები გაქვთ, რის მიღწევასაც გეგმავთ? სად 
წარმოგიდგენიათ საკუთარი თავი 3, 5 წლის შემდეგ? ბოლოს რა მიზანი დაისახეთ? 
რამდენად წარმატებით მიაღწიეთ? 

 
 
 

	  
 


