
 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის

ბრძანება №2

2019 წლის 18 აპრილი

ქ. ბათუმი

 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შტატით

განსაზღვრული თანამდებობებისათვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და საკონკურსო
თემატიკის დამტკიცების შესახებ

 
„საჯარო  სამსახურის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  28-ე  მუხლის,  საქართველოს
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლისა და „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით დამტკიცებული აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულების მე-4 მუხლის მე-2
პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1
დამტკიცდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შტატით
განსაზღვრული თანამდებობებისათვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და საკონკურსო თემატიკა,
თანახმად დანართისა.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს შტატით განსაზღვრული თანამდებობებისათვის დამატებითი საკვალიფიკაციო
მოთხოვნებისა და საკონკურსო თემატიკის დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2017 წლის 14 ნოემბრის №6 ბრძანება (საქართველოს
საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდი, 16/11/2017 სარეგისტრაციო კოდი: 010320000.33.058.016117).
მუხლი 3
ეს ბრძანება ამოქმედდეს „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
დებულების დამტკიცების შესახებ” აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9
იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
მთავრობის 2019 წლის 18 აპრილის №3 დადგენილების ამოქმედებისთანავე.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 16 მაისის ბრძანება №4- ვებგვერდი, 17.05.2019წ.

აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის
მინისტრი ტიტე აროშიძე

დანართი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შტატით განსაზღვრული

თანამდებობებისათვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და საკონკურსო თემატიკა
თავი I

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

მუხლი 1. ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი, პირველი რანგი – პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა)  უმაღლესი განათლება;
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ბ)  სახელმწიფო შესყიდვების/საქმისწარმოების ან ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში
მუშაობის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილება, მათ შორის, ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის
არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება;

გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

გ) „საქართველოს შრომის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონი;

დ) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

ე) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ)  „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს
კანონი;

ზ) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

თ)  „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანება;

ი)  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

მუხლი 2. ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, მეორე რანგი – პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება სამართლის მიმართულებით;

ბ) სამართლის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება, მათ შორის, ხელმძღვანელ
თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება;

გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

გ) „საქართველოს შრომის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონი;

დ) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
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ე) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ)  „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს
კანონი;

ზ)  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

მუხლი 3. ადმინისტრაციული დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების უფროსი,
მეორე რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება, სოციალური და ქცევითი მეცნიერებების მიმართულებით  ეკონომიკის
სპეციალობით ან ბიზნესის და ადმინისტრირების მიმართულებით საბუღალტრო აღრიცხვის ან
ფინანსების სპეციალობით;
 ბ) ეკონომიკურ სფეროში, საფინანსო სფეროში ან საბიუჯეტო ორგანიზაციებში სახელმწიფო
შესყიდვების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება;

გ) ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე)  „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანება;

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

ზ)  „შესყიდვის ობიექტების იდენტიფიცირებისა და ერთგვაროვნების დადგენის წესის დამტკიცების
შესახებ'' სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 20 სექტემბერის №7 ბრძანება;

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

ი)  „სახელმწიფო შესყიდვის ხელოვნურად დაყოფის გამოვლენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების
შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 25 დეკემბერის №27 ბრძანება

კ)  „ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 28 ივლისის №11 ბრძანება;

ლ)  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 19 ნოემბრის ბრძანება №7- ვებგვერდი, 20.11.2019წ.
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მუხლი 4. ადმინისტრაციული დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების მესამე რანგის
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება;

გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ’’ საქართველოს კანონი;

ე) „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანება;

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

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

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

ი) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

მუხლი 5. ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვისა და
საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი, მეორე რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ)  საჯარო სამსახურში საქმისწარმოების ან ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში მუშაობის
არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება;

გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).
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2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

გ) „საქართველოს შრომის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

ვ)  „საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21
აპრილის №204 დადგენილება;

ზ) „პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 აპრილის №220 დადგენილება;

თ)  „პროფესიული საჯარო მოხელის მობილობის წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის
20 აპრილის № 199 დადგენილება;

ი)  „პროფესიული საჯარო მოხელის სამსახურებრივი მივლინებით გაგზავნის წესის, მისი
სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურებისა და კომპენსაციის ოდენობისა და პირობების
განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 აპრილის №211 დადგენილება;

კ)  „პროფესიული საჯარო მოხელის წახალისების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის №203 დადგენილება;

ლ)  „პროფესიული საჯარო მოხელისათვის მოხელის კლასების მინიჭების წესისა და პირობების
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 აპრილის №219 დადგენილება;

მ)  „საქმისწარმოების ერთიანი წესების“ დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ’’ საქართველოს
პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის №414 ბრძანებულება;

ნ)  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

მუხლი 6. ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვისა და
საქმისწარმოების განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
(ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით) 

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება სამართლის მიმართულებით;

ბ)  ადამიანური რესურსების მართვის/სამართლის ან საორგანიზაციო სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1
წლის გამოცდილება;

გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;
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ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

გ) „საქართველოს შრომის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონი;

დ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

ვ)  „საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21
აპრილის №204 დადგენილება;

ზ) „პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 აპრილის №220 დადგენილება;

თ) „პროფესიული საჯარო მოხელის მობილობის წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის
20 აპრილის № 199 დადგენილება;

ი)  „პროფესიული საჯარო მოხელის სამსახურებრივი მივლინებით გაგზავნის წესის, მისი
სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურებისა და კომპენსაციის ოდენობისა და პირობების
განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 აპრილის №211 დადგენილება;

კ) „პროფესიული საჯარო მოხელის წახალისების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის №203 დადგენილება;

ლ) „პროფესიული საჯარო მოხელისათვის მოხელის კლასების მინიჭების წესისა და პირობების
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 აპრილის №219 დადგენილება;

მ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

მუხლი 7. ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვისა და
საქმისწარმოების განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
(საქმისწარმოების მიმართულებით)

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) საქმისწარმოების ან სამართლის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება;

გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი III, IV და VI თავები;

ე)  „საქმისწარმოების ერთიანი წესების“ დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ’’ საქართველოს
პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის №414 ბრძანებულება;
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ვ)  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

მუხლი 8. ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საზოგადოებასთან და მასმედიასთან ურთიერთობის
განყოფილების უფროსი, მეორე რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება ჟურნალისტიკის ან საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალობით;

ბ)  საჯარო სამსახურში საზოგადოებასთან და მასმედიასთან ურთიერთობის სფეროში მუშაობის
არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება;

გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-ІІІ თავი;

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

ვ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

მუხლი 9. ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საზოგადოებასთან და მასმედიასთან ურთიერთობის
განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ)  საზოგადოებასთან და მასმედიასთან ურთიერთობის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1 წლის
გამოცდილება;

გ) ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
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დ) ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-ІІІ თავი;

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

ვ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

თავი II

აგრარული განვითარების დეპარტამენტი

მუხლი 10. აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი, პირველი რანგი – პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება აგრარული მეცნიერებების მიმართულებით
აგრონომიის/მეცხოველეობის/ვეტერინარიის/სასურსათო ტექნოლოგიის ან აგროინჟინერიის
სპეციალობით.

ბ) აგრარული ან აგროინჟინერიის მიმართულებით მუშაობის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილება, მათ
შორის, ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება;

გ) ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) აგრონომია: აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობა; აგროტექნოლოგია-აგრობიოტექნოლოგია; მცენარეთა
სელექცია-გენეტიკა; მცენარეთა დაცვა; აგროეკოლოგია; მებაღეობა; მებოსტნეობა; მევენახეობა;
მეჩაიეობა; მეხილეობა (მათ შორის: სუბტროპიკული კულტურები, კურკოვანი
კულტურები/თესლოვანი კულტურები/კაკლოვანი კულტურები); სანერგე და სასათბურე მეურნეობა
და მისი მართვა; სასოფლო-სამეურნეო წარმოების საშუალებები.

მეცხოველეობა/ვეტერინარია: მეცხოველეობის დარგები – მესაქონლეობა; მეფუტკრეობა; მეთევზეობა;
მეცხოველეობის დაავადებები და მათთან ბრძოლის ღონისძიებები; ზოოტექნიკა; სანაშენე საქმიანობა;
ჯიშთგანახლება; ხელოვნური განაყოფიერება; ინკუბაცია; მეცხოველეობის პროდუქტები და
ნედლეული; კვება მეცხოველეობაში; მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება.

სასურსათო ტექნოლოგია: კვების პროდუქტების გადამუშავება; ხილ-ბოსტნეულის გადამუშავება;
თევზგადამუშავება; რძისა და რძის პროდუქტების გადამუშავება; ხორცპროდუქტების გადამუშავება;
მცენარეების გადამუშავება; სასმელების ტექნოლოგია (ალკოჰოლიანი, უალკოჰოლო); სურსათის
უვნებლობა; სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის გადამუშავების ტექნოლოგია; სასურსათო
უსაფრთხოება და რისკების ანალიზი.

აგროინჟინერია: სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მექანიზებული ტექნოლოგიები და მანქანა-
იარაღების გამოყენების პირობები; მეცხოველეობის მექანიზაციის ტექნოლოგიური პროცესები;
ნიადაგის ძირითადი და ზედაპირული დამუშავების, ორგანული და მინერალური სასუქის შემტანი,
სათესი, სარგავი და მცენარეთა მავნებლებისაგან და დაავადებისაგან დაცვის მანქანების
კონსტრუქციები და მათი მუშაობის თანამედროვე რესურსდამზოგი სამანქანო ტექნოლოგიები, მანქანა-
იარაღების ექსპლუატაციის მეთოდები; სამელიორაციო მანქანების კონსტრუქციები, მათი გამოყენების
პირობები; მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების გამოყენების თავისებურებები, მათი
ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების შეფასების მეთოდები; სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის
ექსპლუატაციის პირობებში უსაფრთხოების, შრომისა და გარემოს დაცვის საკითხები.
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ბ) სამართლებრივი აქტები:

ბ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ.ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

ბ.გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.დ) „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.ე) „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.ვ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

მუხლი 11. აგრარული განვითარების დეპარტამენტის სოფლის მეურნეობის დარგობრივი
განვითარების განყოფილების უფროსი, მეორე რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება აგრარული მეცნიერებების მიმართულებით,
აგრონომიის/მეცხოველეობის/ვეტერინარიის/სასურსათო ტექნოლოგიის ან აგროინჟინერიის
სპეციალობით;

ბ) აგრარული ან აგროინჟინერიის მიმართულებით მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება;

გ) ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა)  აგრონომია: აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობა; აგროტექნოლოგია აგრობიოტექნოლოგია; მცენარეთა
სელექცია-გენეტიკა; მცენარეთა დაცვა; აგროეკოლოგია; მებაღეობა; მებოსტნეობა; მევენახეობა;
მეჩაიეობა; მეხილეობა (მათ შორის: სუბტროპიკული კულტურები, კურკოვანი
კულტურები/თესლოვანი კულტურები/კაკლოვანი კულტურები); სანერგე და სასათბურე მეურნეობა
და მისი მართვა; სასოფლო-სამეურნეო წარმოების საშუალებები.

მეცხოველეობა/ვეტერინარია: მეცხოველეობის დარგები – მესაქონლეობა; მეფუტკრეობა; მეთევზეობა;
მეცხოველეობის დაავადებები და მათთან ბრძოლის ღონისძიებები; ზოოტექნიკა; სანაშენე საქმიანობა;
ჯიშთგანახლება; ხელოვნური განაყოფიერება; ინკუბაცია; მეცხოველეობის პროდუქტები და
ნედლეული; კვება მეცხოველეობაში; მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება.

სასურსათო ტექნოლოგია: კვების პროდუქტების გადამუშავება; ხილ-ბოსტნეულის გადამუშავება;
თევზგადამუშავება; რძისა და რძის პროდუქტების გადამუშავება; ხორცპროდუქტების გადამუშავება;
მცენარეების გადამუშავება; სასმელების ტექნოლოგია (ალკოჰოლიანი, უალკოჰოლო); სურსათის
უვნებლობა; სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის გადამუშავების ტექნოლოგია; სასურსათო
უსაფრთხოება და რისკების ანალიზი.

აგროინჟინერია: სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მექანიზებული ტექნოლოგიები და მანქანა-
იარაღების გამოყენების პირობები; მეცხოველეობის მექანიზაციის ტექნოლოგიური პროცესები;
ნიადაგის ძირითადი და ზედაპირული დამუშავების, ორგანული და მინერალური სასუქის შემტანი,
სათესი, სარგავი და მცენარეთა მავნებლებისაგან და დაავადებისაგან დაცვის მანქანების
კონსტრუქციები და მათი მუშაობის თანამედროვე რესურსდამზოგი სამანქანო ტექნოლოგიები, მანქანა-
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იარაღების ექსპლუატაციის მეთოდები; სამელიორაციო მანქანების კონსტრუქციები, მათი გამოყენების
პირობები; მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების გამოყენების თავისებურებები, მათი
ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების შეფასების მეთოდები; სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის
ექსპლუატაციის პირობებში უსაფრთხოების, შრომისა და გარემოს დაცვის საკითხები.

ბ) სამართლებრივი აქტები:

ბ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ.ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

ბ.გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.დ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

მუხლი 12. აგრარული განვითარების დეპარტამენტის სოფლის მეურნეობის დარგობრივი
განვითარების განყოფილების მესამე რანგის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა)  უმაღლესი განათლება აგრარული მეცნიერებების მიმართულებით, მეცხოველეობის/ვეტერინარიის
სპეციალობით;

ბ) აგრარულ სფეროში მეცხოველეობის/ვეტერინარიის მიმართულებით მუშაობის არანაკლებ 1 წლის
გამოცდილება;

გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა)  მეცხოველეობა/ვეტერინარია: მეცხოველეობის დარგები – მესაქონლეობა; მეფუტკრეობა;
მეთევზეობა; მეცხოველეობის დაავადებები და მათთან ბრძოლის ღონისძიებები; ზოოტექნიკა; სანაშენე
საქმიანობა; ჯიშთგანახლება; ხელოვნური განაყოფიერება; ინკუბაცია; მეცხოველეობის პროდუქტები
და ნედლეული; კვება მეცხოველეობაში; მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება.

ბ) სამართლებრივი აქტები:

ბ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ.ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

ბ.გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.დ)  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

მუხლი 13. აგრარული განვითარების დეპარტამენტის სოფლის მეურნეობის დარგობრივი
განვითარების განყოფილების მესამე რანგის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება აგრარული მეცნიერებების მიმართულებით სასურსათო ტექნოლოგიის
სპეციალობით;
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ბ)  აგრარულ სფეროში სასურსათო ტექნოლოგიის მიმართულებით მუშაობის არანაკლებ 1 წლის
გამოცდილება;

გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) სასურსათო ტექნოლოგია: კვების პროდუქტების გადამუშავება; ხილ-ბოსტნეულის გადამუშავება;
თევზგადამუშავება; რძისა და რძის პროდუქტების გადამუშავება; ხორცპროდუქტების გადამუშავება;
მცენარეების გადამუშავება; სასმელების ტექნოლოგია (ალკოჰოლიანი, უალკოჰოლო); სურსათის
უვნებლობა; სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის გადამუშავების ტექნოლოგია; სასურსათო
უსაფრთხოება და რისკების ანალიზი.

ბ) სამართლებრივი აქტები:

ბ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ.ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

ბ.გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.დ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

მუხლი 14. აგრარული განვითარების დეპარტამენტის აგრარული ექსტენციის განყოფილების უფროსი,
მეორე რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება. აგრარული მეცნიერებების მიმართულებით,
აგრონომიის/მეცხოველეობის/ვეტერინარიის ან აგროინჟინერიის სპეციალობით.

ბ) აგრონომიის/მეცხოველეობის/ვეტერინარიის ან აგროინჟინერიის სპეციალობით მუშაობის
არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება;

გ) ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა)  აგრონომია: აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობა; აგროტექნოლოგია აგრობიოტექნოლოგია; მცენარეთა
სელექცია-გენეტიკა; მცენარეთა დაცვა; აგროეკოლოგია; მებაღეობა; მებოსტნეობა; მევენახეობა;
მეჩაიეობა; მეხილეობა (მათ შორის: სუბტროპიკული კულტურები, კურკოვანი
კულტურები/თესლოვანი კულტურები/კაკლოვანი კულტურები); სანერგე და სასათბურე მეურნეობა
და მისი მართვა; სასოფლო-სამეურნეო წარმოების საშუალებები.

მეცხოველეობა/ვეტერინარია: მეცხოველეობის დარგები – მესაქონლეობა; მეფუტკრეობა; მეთევზეობა;
მეცხოველეობის დაავადებები და მათთან ბრძოლის ღონისძიებები; ზოოტექნიკა; სანაშენე საქმიანობა;
ჯიშთგანახლება; ხელოვნური განაყოფიერება; ინკუბაცია; მეცხოველეობის პროდუქტები და
ნედლეული; კვება მეცხოველეობაში; მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება.
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აგროინჟინერია: სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მექანიზებული ტექნოლოგიები და მანქანა-
იარაღების გამოყენების პირობები; მეცხოველეობის მექანიზაციის ტექნოლოგიური პროცესები;
ნიადაგის ძირითადი და ზედაპირული დამუშავების, ორგანული და მინერალური სასუქის შემტანი,
სათესი, სარგავი და მცენარეთა მავნებლებისაგან და დაავადებისაგან დაცვის მანქანების
კონსტრუქციები და მათი მუშაობის თანამედროვე რესურსდამზოგი სამანქანო ტექნოლოგიები, მანქანა-
იარაღების ექსპლუატაციის მეთოდები; სამელიორაციო მანქანების კონსტრუქციები, მათი გამოყენების
პირობები; მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების გამოყენების თავისებურებები, მათი
ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების შეფასების მეთოდები; სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის
ექსპლუატაციის პირობებში უსაფრთხოების, შრომისა და გარემოს დაცვის საკითხები;

ბ) მოხელეს/კანდიდატს დამატებით მოეთხოვება შემდეგი საკითხების ცოდნა: 

სასოფლო-სამეურნეო ექსტენცია; ექსტენციის სერვისები და მათი მიწოდება; ექსტენციის სერვისები
აჭარაში.

გ) სამართლებრივი აქტები:

გ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

გ.ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

გ.გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ.დ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

მუხლი 15. აგრარული განვითარების დეპარტამენტის აგრარული ექსტენციის განყოფილების მესამე
რანგის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება აგრარული მეცნიერებების მიმართულებით,
აგრონომიის/მეცხოველეობის/ვეტერინარიის ან აგროინჟინერიის სპეციალობით;

ბ) აგრარულ სფეროში აგრონომიის/მეცხოველეობის/ვეტერინარიის ან აგროინჟინერიის
მიმართულებით მუშაობის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება;

გ) ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა)  აგრონომია: აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობა; აგროტექნოლოგია აგრობიოტექნოლოგია; მცენარეთა
სელექცია-გენეტიკა; მცენარეთა დაცვა; აგროეკოლოგია; მებაღეობა; მებოსტნეობა; მევენახეობა;
მეჩაიეობა; მეხილეობა (მათ შორის: სუბტროპიკული კულტურები, კურკოვანი
კულტურები/თესლოვანი კულტურები/კაკლოვანი კულტურები); სანერგე და სასათბურე მეურნეობა
და მისი მართვა; სასოფლო-სამეურნეო წარმოების საშუალებები.

მეცხოველეობა/ვეტერინარია: მეცხოველეობის დარგები-მესაქონლეობა; მეფუტკრეობა; მეთევზეობა;
მეცხოველეობის დაავადებები და მათთან ბრძოლის ღონისძიებები; ზოოტექნიკა; სანაშენე საქმიანობა;
ჯიშთგანახლება; ხელოვნური განაყოფიერება; ინკუბაცია; მეცხოველეობის პროდუქტები და
ნედლეული; კვება მეცხოველეობაში; მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება.

აგროინჟინერია: სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მექანიზებული ტექნოლოგიები და მანქანა-
იარაღების გამოყენების პირობები; მეცხოველეობის მექანიზაციის ტექნოლოგიური პროცესები;
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ნიადაგის ძირითადი და ზედაპირული დამუშავების, ორგანული და მინერალური სასუქის შემტანი,
სათესი, სარგავი და მცენარეთა მავნებლებისაგან და დაავადებისაგან დაცვის მანქანების
კონსტრუქციები და მათი მუშაობის თანამედროვე რესურსდამზოგი სამანქანო ტექნოლოგიები, მანქანა-
იარაღების ექსპლუატაციის მეთოდები; სამელიორაციო მანქანების კონსტრუქციები, მათი გამოყენების
პირობები; მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების გამოყენების თავისებურებები, მათი
ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების შეფასების მეთოდები; სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის
ექსპლუატაციის პირობებში უსაფრთხოების, შრომისა და გარემოს დაცვის საკითხები;

ბ) მოხელეს/კანდიდატს დამატებით მოეთხოვება შემდეგი საკითხების ცოდნა:

სასოფლო-სამეურნეო ექსტენცია; ექსტენციის სერვისები და მათი მიწოდება; ექსტენციის სერვისები
აჭარაში.

გ) სამართლებრივი აქტები:

გ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

გ.ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

გ.გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ.დ)  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტებთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის
განყოფილების უფროსი, მეორე რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით ეკონომიკის სპეციალობით ან
ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით ფინანსების ან მენეჯმენტის სპეციალობით;

ბ)  ეკონომიკის ან ფინანსების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება

გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატკა:

ა)  ეკონომიკური პოლიტიკა; მაკროეკონომიკა; მიკროეკონომიკა; საერთაშორისო ეკონომიკა;
აგრობიზნესის დაგეგმვა; აგრობიზნესის მართვა და კონტროლი; სასოფლო-სამეურნეო წარმოების
ეკონომიკა; აგრორისკების მენეჯმენტი: რისკის იდენტიფიცირება, პრევენცია და მართვა; პირველადი
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება; ბიზნესგეგმის შედგენის ძირითადი პრინციპები, საბაჟო
რეჟიმი, კვოტები და შეღავათები; აგრობიზნესის მარკეტინგი; კვლევის სტატისტიკური მეთოდები;
მონაცემთა დამუშავების მეთოდები და ხერხები; სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები.

ბ) სამართლებრივი აქტები:

ბ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ.ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

ბ.გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.დ) „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
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ბ.ე) „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.ვ)  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტებთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის
განყოფილების მესამე რანგის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით ეკონომიკის სპეციალობით ან
ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით ფინანსების ან მენეჯმენტის სპეციალობით;

ბ) ეკონომიკის ან ფინანსების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება;

გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) ეკონომიკური პოლიტიკა; მაკროეკონომიკა; მიკროეკონომიკა; საერთაშორისო ეკონომიკა;
აგრობიზნესის დაგეგმვა; აგრობიზნესის მართვა და კონტროლი; სასოფლო-სამეურნეო წარმოების
ეკონომიკა; აგრორისკების მენეჯმენტი: რისკის იდენტიფიცირება, პრევენცია და მართვა; პირველადი
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება; ბიზნესგეგმის შედგენის ძირითადი პრინციპები, საბაჟო
რეჟიმი, კვოტები და შეღავათები; აგრობიზნესის მარკეტინგი; კვლევის სტატისტიკური მეთოდები;
მონაცემთა დამუშავების მეთოდები და ხერხები; სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები.

ბ) სამართლებრივი აქტები:

ბ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ.ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

ბ.გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.დ) „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.ე) „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.ვ)  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

თავი III

პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტი

მუხლი 18. პოლიტიკისა  და  ანალიტიკის  დეპარტამენტის  უფროსი,  პირველი  რანგი  – პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება აგრარული მეცნიერებების მიმართულებით,
აგრონომიის/მეცხოველეობის/ვეტერინარიის/სასურსათო ტექნოლოგიის სპეციალობით ან სოციალური
მეცნიერებების მიმართულებით ეკონომიკის სპეციალობით ან ბიზნესის ადმინისტრირების
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მიმართულებით ფინანსების/მენეჯმენტის/მარკეტინგის სპეციალობით;

ბ) აგრარული ან ფინანსების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილება, მათ შორის,
ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება;

გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) აგრონომია: აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობა; აგროტექნოლოგია აგრობიოტექნოლოგია; მცენარეთა
სელექცია-გენეტიკა; მცენარეთა დაცვა; აგროეკოლოგია; მებაღეობა; მებოსტნეობა; მევენახეობა;
მეჩაიეობა; მეხილეობა (მათ შორის: სუბტროპიკული კულტურები, კურკოვანი
კულტურები/თესლოვანი კულტურები/კაკლოვანი კულტურები); სანერგე და სასათბურე მეურნეობა
და მისი მართვა; სასოფლო-სამეურნეო წარმოების საშუალებები.

მეცხოველეობა/ვეტერინარია: მეცხოველეობის დარგები  – მესაქონლეობა; მეფუტკრეობა; მეთევზეობა;
მეცხოველეობის დაავადებები და მათთან ბრძოლის ღონისძიებები; ზოოტექნიკა; სანაშენე საქმიანობა;
ჯიშთგანახლება; ხელოვნური განაყოფიერება; ინკუბაცია; მეცხოველეობის პროდუქტები და
ნედლეული; კვება მეცხოველეობაში; მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება.

სასურსათო ტექნოლოგია: კვების პროდუქტების გადამუშავება; ხილ-ბოსტნეულის გადამუშავება;
თევზგადამუშავება; რძისა და რძის პროდუქტების გადამუშავება; ხორცპროდუქტების გადამუშავება;
მცენარეების გადამუშავება; სასმელების ტექნოლოგია (ალკოჰოლიანი, უალკოჰოლო); სურსათის
უვნებლობა; სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის გადამუშავების ტექნოლოგია; სასურსათო
უსაფრთხოება და რისკების ანალიზი;

ეკონომიკა: ეკონომიკური პოლიტიკა; მაკროეკონომიკა; მიკროეკონომიკა; საერთაშორისო ეკონომიკა.

ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები, მარკეტინგი, მენეჯმენტი): კორპორაციული ფინანსები და
მართვა; პროექტების ფინანსური მენეჯმენტი; საერთაშორისო ფინანსები; ფინანსური ანალიზი და
პროგნოზირება; ინოვაციების მენეჯმენტი; მენეჯერული აღრიცხვა და კონტროლი; აგრორისკების
მენეჯმენტი; საერთაშორისო მარკეტინგი; მარკეტინგული კვლევა.

ბ) მოხელეს/კანდიდატს დამატებით მოეთხოვება შემდეგი საკითხების ცოდნა: სტრატეგიული
 დაგეგმვის არსი; ინდიკატური დაგეგმვა; სტრატეგიული გეგმის განხორციელების გზები;
 სტრატეგიული გეგმის  შესრულების  მონიტორინგი  და  ანალიზი; რისკების იდენტიფიცირება და
მართვა, ორგანიზაციული მართვის საფუძვლები.

გ)  სამართლებრივი აქტები:

გ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

გ.ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

გ.გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ.დ) „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ.ე) „ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ.ვ) „საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ.ზ) „გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
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გ.თ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2021 წლის 19 მარტის ბრძანება №2- ვებგვერდი, 22.03.2021წ.

მუხლი 19. პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის პოლიტიკის დაგეგმვისა და შესრულების
მონიტორინგის განყოფილების უფროსი, მეორე რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა)  უმაღლესი განათლება აგრარული მეცნიერებების მიმართულებით, აგრონომიის/მეცხოველეობის/
ვეტერინარიის სპეციალობით;

ბ)  აგრონომიის/მეცხოველეობის/ვეტერინარიის სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 2 წლის
გამოცდილება;

გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა)  აგრონომია: აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობა; აგროტექნოლოგია აგრობიოტექნოლოგია; მცენარეთა
სელექცია-გენეტიკა; მცენარეთა დაცვა; აგროეკოლოგია; მებაღეობა; მებოსტნეობა; მევენახეობა;
მეჩაიეობა; მეხილეობა (მათ შორის: სუბტროპიკული კულტურები, კურკოვანი
კულტურები/თესლოვანი კულტურები/კაკლოვანი კულტურები); სანერგე და სასათბურე მეურნეობა
და მისი მართვა; სასოფლო-სამეურნეო წარმოების საშუალებები.

მეცხოველეობა/ვეტერინარია: მეცხოველეობის დარგები – მესაქონლეობა; მეფუტკრეობა; მეთევზეობა;
მეცხოველეობის დაავადებები და მათთან ბრძოლის ღონისძიებები; ზოოტექნიკა; სანაშენე საქმიანობა;
ჯიშთგანახლება; ხელოვნური განაყოფიერება; ინკუბაცია; მეცხოველეობის პროდუქტები და
ნედლეული; კვება მეცხოველეობაში; მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება;

ბ) მოხელეს/კანდიდატს დამატებით მოეთხოვება შემდეგი საკითხების ცოდნა:

სტრატეგიული დაგეგმვის არსი; ინდიკატური დაგეგმვა; სტრატეგიული გეგმის განხორციელების
გზები; სტრატეგიული გეგმის შესრულების მონიტორინგი და ანალიზი; რისკების იდენტიფიცირება და
მართვა, ორგანიზაციული მართვის საფუძვლები.

გ)  სამართლებრივი აქტები:

გ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

გ.ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

გ.გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ.დ)  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

მუხლი 20. პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის პოლიტიკის დაგეგმვისა და შესრულების
მონიტორინგის განყოფილების მესამე რანგის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
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ა) უმაღლესი განათლება, სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობის, მეთევზეობის, ვეტერინარიის
მიმართულებით აგრონომიის/მეცხოველეობის/ვეტერინარიის სპეციალობით ან ბიზნესის,
ადმინისტრირების და სამართალის მიმართულებით ფინანსების, მენეჯმენტის ან სამართლის
სპეციალობით;

ბ) აგრონომიის, მეცხოველეობის, ვეტერინარიის, ფინანსების, მენეჯმენტის, აგრობიზნესის, სამართლის
ან პროექტის მართვის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება;

გ) ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა)  აგრონომია: აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობა; აგროტექნოლოგია აგრობიოტექნოლოგია; მცენარეთა
სელექცია-გენეტიკა; მცენარეთა დაცვა; აგროეკოლოგია; მებაღეობა; მებოსტნეობა; მევენახეობა;
მეჩაიეობა; მეხილეობა (მათ შორის: სუბტროპიკული კულტურები, კურკოვანი
კულტურები/თესლოვანი კულტურები/კაკლოვანი კულტურები); სანერგე და სასათბურე მეურნეობა
და მისი მართვა; სასოფლო-სამეურნეო წარმოების საშუალებები.
მეცხოველეობა/ვეტერინარია: მეცხოველეობის დარგები – მესაქონლეობა; მეფუტკრეობა; მეთევზეობა;
მეცხოველეობის დაავადებები და მათთან ბრძოლის ღონისძიებები; ზოოტექნიკა; სანაშენე საქმიანობა;
ჯიშთგანახლება; ხელოვნური განაყოფიერება; ინკუბაცია; მეცხოველეობის პროდუქტები და
ნედლეული; კვება მეცხოველეობაში; მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება;
ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები, მენეჯმენტი): კორპორაციული ფინანსები და მართვა;
პროექტების ფინანსური მენეჯმენტი; საერთაშორისო ფინანსები; ფინანსური ანალიზი და
პროგნოზირება; ინოვაციების მენეჯმენტი; მენეჯერული აღრიცხვა და კონტროლი; აგრორისკების
მენეჯმენტი.
სამართალი: კორპორაციული სამართალი; სახელშეკრულებო სამართალი; კონკურენციის სამართალი;
საგადასახადო სამართალი; ადმინისტრაციული სამართალი.

ბ) მოხელეს/კანდიდატს დამატებით მოეთხოვება შემდეგი საკითხების ცოდნა:

სტრატეგიული დაგეგმვის არსი; სტრატეგიული გეგმის შესრულების მონიტორინგი და ანალიზი;
სტრატეგიული გეგმის შესრულების შეფასება და ანგარიშგება.

გ) სამართლებრივი აქტები:

გ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

გ.ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

გ.გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ.დ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 19 ნოემბრის ბრძანება №7- ვებგვერდი, 20.11.2019წ.

მუხლი 21. პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის საინვესტიციო და დონორებთან
ურთიერთობის განყოფილების უფროსი, მეორე რანგი – მეორადი სტრუქტურული  ერთეულის
ხელმძღვანელი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა)  უმაღლესი განათლება;

http://www.matsne.gov.ge 01032000033058016128



ბ) საინვესტიციო ან დონორებთან ურთიერთობის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 2 წლის
გამოცდილება;

გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური ან რუსული – C2 დონე.

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) დონორების გამოვლენა; დონორებთან ორგანიზაციული ურთიერთობების დაგეგმვა და მართვა;
რეგიონში სოფლის მეურნეობის დარგში დონორების მიერ განხორციელებული ან/და მიმდინარე
პროექტების შესახებ ინფორმაცია. საინვესტიციო პროექტის შემუშავება, მართვა და მონიტორინგი;

საინვესტიციო პროექტის შეფასების ეკონომიკური ასპექტები; საინვესტიციო პროექტის
პრიორიტეტულობის განსაზღვრა და შერჩევა სამინისტროს მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად.

ბ) სამართლებრივი აქტები:

ბ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ.ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

ბ.გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.დ)  „ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.ე) „საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.ვ) „გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.ზ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2021 წლის 19 მარტის ბრძანება №2- ვებგვერდი, 22.03.2021წ.

მუხლი 22. პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის საინვესტიციო და დონორებთან
ურთიერთობის განყოფილების მესამე რანგის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:

ა)  უმაღლესი განათლება;

ბ) დონორებთან ურთიერთობის მიმართულებით ან ფინანსების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1 წლის
გამოცდილება;

გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური/რუსული - არანაკლებ B1 დონე.

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა)  დონორების გამოვლენა; დონორებთან ორგანიზაციული ურთიერთობების დაგეგმვა და მართვა;
რეგიონში სოფლის მეურნეობის დარგში დონორების მიერ განხორციელებული ან/და მიმდინარე
პროექტების შესახებ ინფორმაცია.
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ბ) სამართლებრივი აქტები:

ბ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ.ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

ბ.გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.დ)  „ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.ე) „საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.ვ) „გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონი.

ბ.ზ)  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 19 ნოემბრის ბრძანება №7- ვებგვერდი, 20.11.2019წ.

მუხლი 23.(ამოღებულია)

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 19 ნოემბრის ბრძანება №7- ვებგვერდი, 20.11.2019წ.

მუხლი 24. პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის სოფლის განვითარების განყოფილების
უფროსი, მეორე რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა) უმაღლესი განათლება აგრარული მეცნიერებების მიმართულებით
აგრონომიის/მეცხოველეობის/ვეტერინარიის/სასურსათო ტექნოლოგიის სპეციალობით ან
აგროინჟინერიის სპეციალობით, სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით ეკონომიკის
სპეციალობით ან ბიზნესის, ადმინისტრირების მიმართულებით საბუღალტრო აღრიცხვის, ფინანსების
ან მენეჯმენტის სპეციალობით;

ბ) აგრონომიის/მეცხოველეობის/ვეტერინარიის/სასურსათო ტექნოლოგიის, აგროინჟინერიის,
ეკონომიკის, საბურალტრო აღრიცხვისა ან  ფინანსების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 2 წლის
გამოცდილება;

გ) ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ)  უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) აგრონომია: აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობა; აგროტექნოლოგია აგრობიოტექნოლოგია; მცენარეთა
სელექცია-გენეტიკა; მცენარეთა დაცვა; აგროეკოლოგია; მებაღეობა; მებოსტნეობა; მევენახეობა;
მეჩაიეობა; მეხილეობა (მათ შორის: სუბტროპიკული კულტურები, კურკოვანი
კულტურები/თესლოვანი კულტურები/კაკლოვანი კულტურები); სანერგე და სასათბურე მეურნეობა
და მისი მართვა; სასოფლო-სამეურნეო წარმოების საშუალებები.
მეცხოველეობა/ვეტერინარია: მეცხოველეობის დარგები – მესაქონლეობა; მეფუტკრეობა; მეთევზეობა;
მეცხოველეობის დაავადებები და მათთან ბრძოლის ღონისძიებები; ზოოტექნიკა; სანაშენე საქმიანობა;
ჯიშთგანახლება; ხელოვნური განაყოფიერება; ინკუბაცია; მეცხოველეობის პროდუქტები და
ნედლეული; კვება მეცხოველეობაში; მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება.
სასურსათო ტექნოლოგია: კვების პროდუქტების გადამუშავება; ხილ-ბოსტნეულის გადამუშავება;
თევზგადამუშავება; რძისა და რძის პროდუქტების გადამუშავება; ხორცპროდუქტების გადამუშავება;
მცენარეების გადამუშავება; სასმელების ტექნოლოგია (ალკოჰოლიანი, უალკოჰოლო); სურსათის
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უვნებლობა; სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის გადამუშავების ტექნოლოგია; სასურსათო
უსაფრთხოება და რისკების ანალიზი.
აგროინჟინერია: სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მექანიზებული ტექნოლოგიები და მანქანა-
იარაღების გამოყენების პირობები; მეცხოველეობის მექანიზაციის ტექნოლოგიური პროცესები;
ნიადაგის ძირითადი და ზედაპირული დამუშავების, ორგანული და მინერალური სასუქის შემტანი,
სათესი, სარგავი და მცენარეთა მავნებლებისაგან და დაავადებისაგან დაცვის მანქანების
კონსტრუქციები და მათი მუშაობის თანამედროვე რესურსდამზოგი სამანქანო ტექნოლოგიები, მანქანა-
იარაღების ექსპლუატაციის მეთოდები; სამელიორაციო მანქანების კონსტრუქციები, მათი გამოყენების
პირობები; მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების გამოყენების თავისებურებები, მათი
ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების შეფასების მეთოდები; სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის
ექსპლუატაციის პირობებში უსაფრთხოების, შრომისა და გარემოს დაცვის საკითხები.
ეკონომიკა: ეკონომიკური პოლიტიკა; მაკროეკონომიკა; მიკროეკონომიკა; საერთაშორისო ეკონომიკა.
ბიზნესი, ადმინისტრირება: კორპორაციული ფინანსები და მართვა; პროექტების ფინანსური
მენეჯმენტი; საერთაშორისო ფინანსები; ფინანსური ანალიზი და პროგნოზირება; ინოვაციების
მენეჯმენტი; მენეჯერული აღრიცხვა და კონტროლი; აგრორისკების მენეჯმენტი;

ბ)  მოხელეს/კანდიდატს დამატებით მოეთხოვება შემდეგი საკითხების ცოდნა და უნარები:
ფერმერთა ჯგუფებთან მუშაობა; ფერმერთა „საჭიროებების დოკუმენტაციის“ შემუშავება;
კონკრეტული ტერიტორიული ერთეულების ჭრილში ფერმერული მეურნეობებისა და ფერმერების
განვითარების პერსპექტივები; რეკომენდაციის შემუშავება; SWOT ანალიზი;
რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური და სოფლის მეურნეობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის
ფლობა (არსებული მდგომარეობა, გამოწვევები; პრიორიტეტები; შესაძლებლობები).

გ)  სამართლებრივი აქტები:

გ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

გ.ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

გ.გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ.დ) „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ.ე) „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ.ვ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
დებულება".   

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2022 წლის 17 იანვრის ბრძანება №1- ვებგვერდი, 20.01.2022წ.

მუხლი 25. პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის სოფლის განვითარების განყოფილების მესამე
რანგის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

ა) უმაღლესი  განათლება  აგრარული  მეცნიერებების  მიმართულებით   – 
აგრონომიის/მეცხოველეობის/ ვეტერინარიის/სასურსათო ტექნოლოგიის სპეციალობით ან
აგროინჟინერიის სპეციალობით;

ბ) აგრონომიის/მეცხოველეობის/ვეტერინარიის/სასურსათო    ტექნოლოგიის,  აგროინჟინერიის
სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება;

გ) ძირითადი  საოფისე  კომპიუტერული  პროგრამების  (MS  office  Word,  Excel,  Power  Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).
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2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) აგრონომია: აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობა; აგროტექნოლოგია აგრობიოტექნოლოგია; მცენარეთა
სელექცია-გენეტიკა; მცენარეთა დაცვა; აგროეკოლოგია; მებაღეობა; მებოსტნეობა; მევენახეობა;
მეჩაიეობა; მეხილეობა (მათ შორის: სუბტროპიკული კულტურები, კურკოვანი
კულტურები/თესლოვანი კულტურები/კაკლოვანი კულტურები); სანერგე და სასათბურე მეურნეობა
და მისი მართვა; სასოფლო-სამეურნეო წარმოების საშუალებები.

მეცხოველეობა/ვეტერინარია: მეცხოველეობის დარგები – მესაქონლეობა; მეფუტკრეობა; მეთევზეობა;
მეცხოველეობის დაავადებები და მათთან ბრძოლის ღონისძიებები; ზოოტექნიკა; სანაშენე საქმიანობა;
ჯიშთგანახლება; ხელოვნური განაყოფიერება; ინკუბაცია; მეცხოველეობის პროდუქტები და
ნედლეული; კვება მეცხოველეობაში; მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება.

სასურსათო ტექნოლოგია: კვების პროდუქტების გადამუშავება; ხილ-ბოსტნეულის გადამუშავება;
თევზგადამუშავება; რძისა და რძის პროდუქტების გადამუშავება; ხორცპროდუქტების გადამუშავება;
მცენარეების გადამუშავება; სასმელების ტექნოლოგია (ალკოჰოლიანი, უალკოჰოლო); სურსათის
უვნებლობა; სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის გადამუშავების ტექნოლოგია; სასურსათო
უსაფრთხოება და რისკების ანალიზი.

აგროინჟინერია: სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მექანიზებული ტექნოლოგიები და მანქანა-
იარაღების გამოყენების პირობები; მეცხოველეობის მექანიზაციის ტექნოლოგიური პროცესები;
ნიადაგის ძირითადი და ზედაპირული დამუშავების, ორგანული და მინერალური სასუქის შემტანი,
სათესი, სარგავი და მცენარეთა მავნებლებისაგან და დაავადებისაგან დაცვის მანქანების
კონსტრუქციები და მათი მუშაობის თანამედროვე რესურსდამზოგი სამანქანო ტექნოლოგიები, მანქანა-
იარაღების ექსპლუატაციის მეთოდები; სამელიორაციო მანქანების კონსტრუქციები, მათი გამოყენების
პირობები; მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების გამოყენების თავისებურებები, მათი
ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების შეფასების მეთოდები; სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის
ექსპლუატაციის პირობებში უსაფრთხოების, შრომისა და გარემოს დაცვის საკითხები.

ბ) მოხელეს/კანდიდატს დამატებით მოეთხოვება შემდეგი საკითხების ცოდნა და უნარები:

ფერმერთა   ჯგუფებთან   მუშაობა; ფერმერთა   „საჭიროებების   დოკუმენტაციის“   შემუშავება;
კონკრეტული  ტერიტორიული ერთეულების  ჭრილში  ფერმერული მეურნეობებისა  და  ფერმერების
განვითარების პრესპექტივები; რეკომენდაციის შემუშავება; SWOT ანალიზი.

რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური და სოფლის მეურნეობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის
ფლობა (არსებული მდგომარეობა, გამოწვევები; პრიორიტეტები; შესაძლებლობები).

გ) სამართლებრივი აქტები:

გ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

გ.ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

გ.გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ.დ) „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ.ე) „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ.ვ)  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის N1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 11 აგვისტოს ბრძანება №2 - ვებგვერდი, 12.08.2020 წ.

მუხლი 251. პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის სოფლის განვითარების განყოფილების
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მესამე რანგის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

ა) უმაღლესი განათლება ბიზნესის, ადმინისტრირების და სამართლის მიმართულებით;

ბ) საფინანსო სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება;

გ) ძირითადი  საოფისე  კომპიუტერული  პროგრამების  (MS  office  Word,  Excel,  Power  Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) კორპორაციული ფინანსები და მართვა; პროექტების ფინანსური მენეჯმენტი; საერთაშორისო
ფინანსები; ფინანსური ანალიზი და პროგნოზირება; ინოვაციების მენეჯმენტი; მენეჯერული აღრიცხვა
და კონტროლი; აგრორისკების მენეჯმენტი;

სამართალი: კორპორაციული სამართალი;     სახელშეკრულებო      სამართალი;     კონკურენციის
სამართალი; საგადასახადო სამართალი; ადმინისტრაციული სამართალი.

ბ) მოხელეს/კანდიდატს დამატებით მოეთხოვება შემდეგი საკითხების ცოდნა და უნარები:

ფერმერთა ჯგუფებთან მუშაობა; ფერმერთა „საჭიროებების დოკუმენტაციის“ შემუშავება;
კონკრეტული ტერიტორიული ერთეულების ჭრილში ფერმერული მეურნეობებისა და ფერმერების
განვითარების პრესპექტივები; რეკომენდაციის შემუშავება; SWOT ანალიზი.

რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური და სოფლის მეურნეობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის
ფლობა (არსებული მდგომარეობა, გამოწვევები; პრიორიტეტები; შესაძლებლობები).

გ) სამართლებრივი აქტები:

გ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

გ.ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

გ.გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ.დ) „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ.ე) „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

გ.ვ)  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის N1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 11 აგვისტოს ბრძანება №2 - ვებგვერდი, 12.08.2020 წ.

თავი IV

პროგრამების მართვის დეპარტამენტი

მუხლი 26. პროგრამების მართვის დეპარტამენტის უფროსი, პირველი რანგი – პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
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ა)  უმაღლესი განათლება აგრარული მეცნიერებების მიმართულებით,
აგრონომიის/მეცხოველეობის/ვეტერინარიის/სასურსათო ტექნოლოგიის ან ინჟინერიის
მიმართულებით.

ბ)  აგრარულ ან ინჟინერიის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილება, მათ შორის,
შესაბამის სფეროში პროგრამების/პროექტების მართვის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება და
ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება;

გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) აგრონომია: აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობა; აგროტექნოლოგია აგრობიოტექნოლოგია; მცენარეთა
სელექცია-გენეტიკა; მცენარეთა დაცვა; აგროეკოლოგია; მებაღეობა; მებოსტნეობა; მევენახეობა;
მეჩაიეობა; მეხილეობა (მათ შორის: სუბტროპიკული კულტურები, კურკოვანი
კულტურები/თესლოვანი კულტურები/კაკლოვანი კულტურები); სანერგე და სასათბურე მეურნეობა
და მისი მართვა; სასოფლო-სამეურნეო წარმოების საშუალებები.

მეცხოველეობა/ვეტერინარია: მეცხოველეობის დარგები-მესაქონლეობა; მეფუტკრეობა; მეთევზეობა;
მეცხოველეობის დაავადებები და მათთან ბრძოლის ღონისძიებები; ზოოტექნიკა; სანაშენე საქმიანობა;
ჯიშთგანახლება; ხელოვნური განაყოფიერება; ინკუბაცია; მეცხოველეობის პროდუქტები და
ნედლეული; კვება მეცხოველეობაში; მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება.

სასურსათო ტექნოლოგია: კვების პროდუქტების გადამუშავება; ხილ-ბოსტნეულის გადამუშავება;
თევზგადამუშავება; რძისა და რძის პროდუქტების გადამუშავება; ხორცპროდუქტების გადამუშავება;
მცენარეების გადამუშავება; სასმელების ტექნოლოგია (ალკოჰოლიანი, უალკოჰოლო); სურსათის
უვნებლობა; სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის გადამუშავების ტექნოლოგია; სასურსათო
უსაფრთხოება და რისკების ანალიზი;

ინჟინერია: სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების გამოყენების
თავისებურებები; მიწის რესურსების მართვა; სამელიორაციო მანქანების გამოყენების პირობები;
სამელიორაციო მიწების ათვისების შესაძლებლობა ფერმერულ მეურნეობებში. სამელიორაციო
სავარგულებზე მოსავლიანობის გაზრდის მიზნით ორგანო-მინერალური მელიორანტების გამოყენების
პირობები; აგრომელიორაციულ ტექნოლოგიები და ღონისძიებები; ეროზირებული ნიადაგებისათვის
კომპლექსურ სამელიორაციო ღონისძიებათა სისტემა, ეროზიული ნიადაგების რეკულტივაციის
პირობები.

ბ)  სამართლებრივი აქტები:

ბ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ.ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

ბ.გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.დ) „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.ე) „ნიადაგის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.ვ) „ნიადაგების კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების შესახებ“ საქართველოს
კანონი;

ბ.ზ)  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.
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მუხლი 27. აგრარული პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების განყოფილების უფროსი, მეორე
რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა)  უმაღლესი განათლება ბიზნეს ადმინისტრირების მიმართულებით, მენეჯმენტის სპეციალობით;

ბ)  საბუღალტრო ან ფინანსური მენეჯმენტის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება;

გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა)  ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები, მენეჯმენტი): კორპორაციული ფინანსები და მართვა;
პროექტების ფინანსური მენეჯმენტი; საერთაშორისო ფინანსები; ფინანსური ანალიზი და
პროგნოზირება; ინოვაციების მენეჯმენტი; მენეჯერული აღრიცხვა და კონტროლი; აგრორისკების
მენეჯმენტი;

ბ)  სამართლებრივი აქტები:

ბ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ.ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

ბ.გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.დ)  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

მუხლი 28. აგრარული პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების განყოფილების მესამე რანგის,
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა)  უმაღლესი განათლება აგრარული მეცნიერებების მიმართულებით,
აგრონომიის/მეცხოველეობის/ვეტერინარიის/სასურსათო ტექნოლოგიის ან აგროინჟინერის
სპეციალობით.);

ბ) აგრონომიის/მეცხოველეობის/ვეტერინარიის/სასურსათო ტექნოლოგიის ან აგროინჟინერიის
მიმართულებით მუშაობის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება;

გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა)  აგრონომია: აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობა; აგროტექნოლოგია აგრობიოტექნოლოგია; მცენარეთა
სელექცია-გენეტიკა; მცენარეთა დაცვა; აგროეკოლოგია; მებაღეობა; მებოსტნეობა; მევენახეობა;
მეჩაიეობა; მეხილეობა (მათ შორის: სუბტროპიკული კულტურები, კურკოვანი
კულტურები/თესლოვანი კულტურები/კაკლოვანი კულტურები); სანერგე და სასათბურე მეურნეობა
და მისი მართვა; სასოფლო-სამეურნეო წარმოების საშუალებები.

http://www.matsne.gov.ge 01032000033058016128



მეცხოველეობა/ვეტერინარია: მეცხოველეობის დარგები – მესაქონლეობა; მეფუტკრეობა; მეთევზეობა;
მეცხოველეობის დაავადებები და მათთან ბრძოლის ღონისძიებები; ზოოტექნიკა; სანაშენე საქმიანობა;
ჯიშთგანახლება; ხელოვნური განაყოფიერება; ინკუბაცია; მეცხოველეობის პროდუქტები და
ნედლეული; კვება მეცხოველეობაში; მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება;

სასურსათო ტექნოლოგია: კვების პროდუქტების გადამუშავება; ხილ-ბოსტნეულის გადამუშავება;
თევზგადამუშავება; რძისა და რძის პროდუქტების გადამუშავება; ხორცპროდუქტების გადამუშავება;
მცენარეების გადამუშავება; სასმელების ტექნოლოგია (ალკოჰოლიანი, უალკოჰოლო); სურსათის
უვნებლობა; სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის გადამუშავების ტექნოლოგია; სასურსათო
უსაფრთხოება და რისკების ანალიზი.

აგროინჟინერია: სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მექანიზებული ტექნოლოგიები და მანქანა-
იარაღების გამოყენების პირობები; მეცხოველეობის მექანიზაციის ტექნოლოგიური პროცესები;
ნიადაგის ძირითადი და ზედაპირული დამუშავების, ორგანული და მინერალური სასუქის შემტანი,
სათესი, სარგავი და მცენარეთა მავნებლებისაგან და დაავადებისაგან დაცვის მანქანების
კონსტრუქციები და მათი მუშაობის თანამედროვე რესურსდამზოგი სამანქანო ტექნოლოგიები, მანქანა-
იარაღების ექსპლუატაციის მეთოდები; სამელიორაციო მანქანების კონსტრუქციები, მათი გამოყენების
პირობები; მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების გამოყენების თავისებურებები, მათი
ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების შეფასების მეთოდები; სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის
ექსპლუატაციის პირობებში უსაფრთხოების, შრომისა და გარემოს დაცვის საკითხები.

ბ) სამართლებრივი აქტები:

ბ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ.ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

ბ.გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.დ)  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

მუხლი 29. აგრარული პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების განყოფილების მესამე რანგის,
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა)  უმაღლესი განათლება, სოციალური და ქცევითი მეცნიერებების მიმართულებით ეკონომიკის
სპეციალობით ან ბიზნესის და ადმინისტრირების მიმართულებით ფინანსების ან მენეჯმენტის 
სპეციალობით;

ბ)  ეკონომიკის, ფინანსების ან აგრობიზნესის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება;

გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) ეკონომიკა: ეკონომიკური პოლიტიკა; მაკროეკონომიკა; მიკროეკონომიკა; საერთაშორისო ეკონომიკა;
ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები, მენეჯმენტი): კორპორაციული ფინანსები და მართვა;
პროექტების ფინანსური მენეჯმენტი; საერთაშორისო ფინანსები; ფინანსური ანალიზი და
პროგნოზირება; ინოვაციების მენეჯმენტი; მენეჯერული აღრიცხვა და კონტროლი; აგრორისკების
მენეჯმენტი;
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ბ) სამართლებრივი აქტები:

ბ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ.ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

ბ.გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.დ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 19 ნოემბრის ბრძანება №7- ვებგვერდი, 20.11.2019წ.

მუხლი 30. მელიორაციის განყოფილების უფროსი, მეორე რანგი – მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა)  უმაღლესი განათლება აგრარული მეცნიერებების მიმართულებით აგრონომიის/მეცხოველეობის/
ვეტერინარია/სასურსათო ტექნოლოგია ან ინჟინერიის სპეციალობით;

ბ)  აგრარულ ან აგროინჟინერიის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება.

გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური ან რუსული – სასურველია.

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) აგრონომია: აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობა; აგროტექნოლოგია აგრობიოტექნოლოგია; მცენარეთა
სელექცია-გენეტიკა; მცენარეთა დაცვა; აგროეკოლოგია; მებაღეობა; მებოსტნეობა; მევენახეობა;
მეჩაიეობა; მეხილეობა (მათ შორის: სუბტროპიკული კულტურები, კურკოვანი
კულტურები/თესლოვანი კულტურები/კაკლოვანი კულტურები); სანერგე და სასათბურე მეურნეობა
და მისი მართვა; სასოფლო-სამეურნეო წარმოების საშუალებები.

მეცხოველეობა/ვეტერინარია: მეცხოველეობის დარგები – მესაქონლეობა; მეფუტკრეობა; მეთევზეობა;
მეცხოველეობის დაავადებები და მათთან ბრძოლის ღონისძიებები; ზოოტექნიკა; სანაშენე საქმიანობა;
ჯიშთგანახლება; ხელოვნური განაყოფიერება; ინკუბაცია; მეცხოველეობის პროდუქტები და
ნედლეული; კვება მეცხოველეობაში; მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება.

სასურსათო ტექნოლოგია: კვების პროდუქტების გადამუშავება; ხილ-ბოსტნეულის გადამუშავება;
თევზგადამუშავება; რძისა და რძის პროდუქტების გადამუშავება; ხორცპროდუქტების გადამუშავება;
მცენარეების გადამუშავება; სასმელების ტექნოლოგია (ალკოჰოლიანი, უალკოჰოლო); სურსათის
უვნებლობა; სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის გადამუშავების ტექნოლოგია; სასურსათო
უსაფრთხოება და რისკების ანალიზი.

ინჟინერია: სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების გამოყენების
თავისებურებები; მიწის რესურსების მართვა; სამელიორაციო მანქანების გამოყენების პირობები;
სამელიორაციო მიწების ათვისების შესაძლებლობა ფერმერულ მეურნეობებში. სამელიორაციო
სავარგულებზე მოსავლიანობის გაზრდის მიზნით ორგანო-მინერალური მელიორანტების გამოყენების
პირობები; აგრომელიორაციულ ტექნოლოგიები და ღონისძიებები; ეროზირებული ნიადაგებისათვის
კომპლექსურ სამელიორაციო ღონისძიებათა სისტემა, ეროზიული ნიადაგების რეკულტივაციის
პირობები.

ბ) სამართლებრივი აქტები:
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ბ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ.ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

ბ.გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.დ) „ნიადაგის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.ე) „ნიადაგების კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების შესახებ“ საქართველოს
კანონი;

ბ.ვ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

მუხლი 31. მელიორაციის განყოფილების მესამე რანგის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:

ა)  უმაღლესი განათლება.

ბ)  ინფრასტრუქტურის ან/და მშენებლობის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება;

გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური/რუსული სასურველია.

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა)  ინჟინერია: სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების გამოყენების
თავისებურებები; მიწის რესურსების მართვა; სამელიორაციო მანქანების გამოყენების პირობები;
სამელიორაციო მიწების ათვისების შესაძლებლობა ფერმერულ მეურნეობებში. სამელიორაციო
სავარგულებზე მოსავლიანობის გაზრდის მიზნით ორგანო-მინერალური მელიორანტების გამოყენების
პირობები; აგრომელიორაციულ ტექნოლოგიები და ღონისძიებები; ეროზირებული ნიადაგებისათვის
კომპლექსურ სამელიორაციო ღონისძიებათა სისტემა, ეროზიული ნიადაგების რეკულტივაციის
პირობები.

ბ) სამართლებრივი აქტები:

ბ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ.ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

ბ.გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.დ) „ნიადაგის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.ე) „ნიადაგების კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების შესახებ“ საქართველოს
კანონი;

ბ.ვ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

მუხლი 32. მელიორაციის განყოფილების მესამე რანგის, მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:
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ა)  უმაღლესი განათლება;

ბ) მუშაობის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება;

გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური/რუსული სასურველია.

2. საკონკურსო თემატიკა:

 ა) ინჟინერია: სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების გამოყენების
თავისებურებები; მიწის რესურსების მართვა; სამელიორაციო მანქანების გამოყენების პირობები;
სამელიორაციო მიწების ათვისების შესაძლებლობა ფერმერულ მეურნეობებში. სამელიორაციო
სავარგულებზე მოსავლიანობის გაზრდის მიზნით ორგანო-მინერალური მელიორანტების გამოყენების
პირობები; აგრომელიორაციულ ტექნოლოგიები და ღონისძიებები; ეროზირებული ნიადაგებისათვის
კომპლექსურ სამელიორაციო ღონისძიებათა სისტემა, ეროზიული ნიადაგების რეკულტივაციის
პირობები.

ბ) სამართლებრივი აქტები:

ბ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ.ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

ბ.გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.დ) „ნიადაგის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ბ.ე) „ნიადაგების კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების შესახებ“ საქართველოს
კანონი;

ბ.ვ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 28 ივნისის ბრძანება №5- ვებგვერდი, 01.07.2019წ.

თავი V

შიდა აუდიტის დეპარტამენტი

მუხლი 33. შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი, პირველი რანგი –პირველადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:

ა)  უმაღლესი განათლება სამართლის, სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით ეკონომიკის
სპეციალობით ან ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით საბუღალტრო აღრიცხვის ან
ფინანსების სპეციალობით;

ბ)  ეკონომიკის, საბუღალტრო აღრიცხვის, ფინანსების, სამართლის ან აუდიტის სფეროში მუშაობის
არანაკლებ 5 წლის გამოცდილება, მათ შორის, ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 2
წლის გამოცდილება;

გ) ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;
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დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

ე) „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ) „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს
კანონი;

ზ) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

თ) „შიდა აუდიტის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30
ივლისის №1015 განკარგულება;

ი) „შიდა აუდიტორთა ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის
30 ივლისის №1016 განკარგულება;

კ) „შიდა აუდიტის მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26
დეკემბრის №593 დადგენილება;

ლ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

მუხლი 34. შიდა აუდიტის დეპარტამენტის მესამე რანგის, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:

ა) უმაღლესი განათლება, სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით ეკონომიკის სპეციალობით ან
 ბიზნესის, ადმინისტრირების და სამართალის მიმართულებით საბუღალტრო აღრიცხვის, ფინანსების,
მენეჯმენტის ან  სამართალის სპეციალობით;

ბ) ეკონომიკის, საბუღალტრო აღრიცხვის, ფინანსების, სამართლის ან აუდიტის სფეროში მუშაობის
არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება;

გ) ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
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ე) „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ვ) „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს
კანონი;

ზ) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

თ) „შიდა აუდიტის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30
ივლისის №1015 განკარგულება;

ი) „შიდა აუდიტორთა ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის
30 ივლისის №1016 განკარგულება;

კ) „შიდა აუდიტის მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26
დეკემბრის №593 დადგენილება;

ლ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2022 წლის 17 იანვრის ბრძანება №1- ვებგვერდი, 20.01.2022წ.

თავი VI

იურიდიული დეპარტამენტი

მუხლი 35. იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი, პირველი რანგი – პირველადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:

ა) უმაღლესი განათლება სამართლის მიმართულებით:

ბ)  სამართლის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილება, მათ შორის, ხელმძღვანელ
თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება;

გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საქართველოს შრომის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონი;

ე) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

ვ) საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი (VII1 –VII13 თავების გარდა);

ზ) „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ’’ საქართველოს კანონი;

თ) „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ’’ აჭარის ავტონომიური
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რესპუბლიკის კანონი;

ი)  „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და
საქმიანობის წესის შესახებ’’ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი;

კ)  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

მუხლი 36. იურიდიული დეპარტამენტის, მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:

ა) უმაღლესი განათლება სამართლის მიმართულებით;

ბ) სამართლის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება;

გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „საქართველოს შრომის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონი;

ე) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

ვ) საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი (VII1 –VII 13 თავების გარდა);

ზ) „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ’’ საქართველოს კანონი;

თ) „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ’’ აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის კანონი;

ი) „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და
საქმიანობის წესის შესახებ’’ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი;

კ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

თავი VII

საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტი

მუხლი 37. საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსი, პირველი რანგი –
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:

ა)  უმაღლესი განათლება ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით საბუღალტრო აღრიცხვის ან
ფინანსების სპეციალობით;

http://www.matsne.gov.ge 01032000033058016128



ბ) საბუღალტრო აღრიცხვის ან ფინანსების სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილება,
მათ შორის, ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება;

გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XI თავი;

ვ) „საბიუჯეტო  ორგანიზაციების  ბუღალტრული  აღრიცხვის  ანგარიშთა  გეგმის  და  მისი
გამოყენების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020
წლის 15 იანვრის №17 ბრძანება;

ზ) „საბიუჯეტო   ორგანიზაციების   მიერ   საჯარო   სექტორის   ბუღალტრული   აღრიცხვის
საერთაშორისო სტანდარტების (სსბასს-ების) საფუძველზე ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების
წარმოების შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020
წლის 5 მაისის №108 ბრძანება;

თ) „საბიუჯეტო  ორგანიზაციების  ფინანსური  ანგარიშგების  მომზადებისა  და  წარდგენის წესის
შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2021 წლის 4
თებერვლის №24 ბრძანება;

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

კ) „პროფესიული საჯარო მოხელის სამსახურებრივი მივლინებით გაგზავნის წესის, მისი
სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურებისა და კომპენსაციის ოდენობისა და პირობების
განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 აპრილის №211 დადგენილება;

ლ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2021 წლის 19 მარტის ბრძანება №2- ვებგვერდი, 22.03.2021წ.

მუხლი 38. საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის მესამე რანგის მეორე
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:

ა) უმაღლესი განათლება, სოციალური და ქცევითი მეცნიერებების მიმართულებით  ეკონომიკის
სპეციალობით ან ბიზნესის და ადმინისტრირების მიმართულებით საბუღალტრო აღრიცხვის ან
ფინანსების სპეციალობით;

ბ)  საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების მიმართულებით მუშაობის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება;
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გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ე) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XI თავი;

ვ) „საბიუჯეტო  ორგანიზაციების  ბუღალტრული  აღრიცხვის  ანგარიშთა  გეგმის  და  მისი
გამოყენების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020
წლის 15 იანვრის №17 ბრძანება;

ზ) „საბიუჯეტო   ორგანიზაციების   მიერ   საჯარო   სექტორის   ბუღალტრული   აღრიცხვის
საერთაშორისო სტანდარტების (სსბასს-ების) საფუძველზე ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების
წარმოების შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020
წლის 5 მაისის №108 ბრძანება;

თ) „საბიუჯეტო  ორგანიზაციების  ფინანსური  ანგარიშგების  მომზადებისა  და  წარდგენის წესის
შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2021 წლის 4
თებერვლის №24 ბრძანება;

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

კ) „პროფესიული საჯარო მოხელის სამსახურებრივი მივლინებით გაგზავნის წესის, მისი
სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურებისა და კომპენსაციის ოდენობისა და პირობების
განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 აპრილის №211 დადგენილება;

ლ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 19 ნოემბრის ბრძანება №7- ვებგვერდი, 20.11.2019წ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2021 წლის 19 მარტის ბრძანება №2- ვებგვერდი, 22.03.2021წ.

თავი VIII

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ანალიზის დეპარტამენტი

მუხლი 39. ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ანალიზის დეპარტამენტის უფროსი, პირველი რანგი –
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:

ა)  უმაღლესი განათლება ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით ფინანსების სპეციალობით;

ბ)  ფინანსების სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილება, მათ შორის, ხელმძღვანელ
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თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება;

გ)  ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;

ე) „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ“
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი;

ვ) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ზ) „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

თ) „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის 2019 წლის 5 აპრილის №99 ბრძანება (I,V თავები);

ი) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება".

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 15 ივლისის ბრძანება №6- ვებგვერდი, 16.07.2019წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2022 წლის 17 იანვრის ბრძანება №1- ვებგვერდი, 20.01.2022წ.

მუხლი 40. ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ანალიზის დეპარტამენტის მესამე რანგის მეორე კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:

ა) უმაღლესი განათლება. ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით ფინანსების სპეციალობით;

ბ) ეკონომიკის ან ფინანსების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება;

გ) ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS office Word, Excel, Power Point)
დამაკმაყოფილებელ დონეზე ცოდნა;

დ) უცხო ენა: ინგლისური და/ან რუსული (სასურველია).

2. საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

გ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

დ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;
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ე) „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ“
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი;

ვ) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

ზ),,საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

თ) „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის 2019 წლის 5 აპრილის №99 ბრძანება (I,V თავები);

ი) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის №1 დადგენილებით
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულება“.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 15 ივლისის ბრძანება №6- ვებგვერდი, 16.07.2019წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2022 წლის 17 იანვრის ბრძანება №1- ვებგვერდი, 20.01.2022წ.
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