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პოზიციის დასახელება სალიცენზიო პირობების კონტროლის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი ღია კონკურსი

ორგანიზაცია სსიპ - მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტო

კატეგორია ზედამხედველობა

განცხადების ბოლო ვადა 14.04.2022

თანამდებობრივი სარგო 1540 ლარი

ადგილების რაოდენობა 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა თბილისი

სამუშაოს ტიპი სრული განაკვეთი

გამოსაცდელი ვადა 6 თვე

ფუნქციები

-წიაღით სარგებლობის სფეროში სახელმწიფო კონტროლის განხორციელება (მიწისქვეშა სივრცის გამოყენების
ლიცენზიის, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის, წიაღით სარგებლობის ლიცენზიის პირობების,
სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან დადგენილი წესით გათავისუფლებული პირის მიერ წიაღით
სარგებლობის სათანადო პირობების შესრულების კონტროლი);
-კომპეტენციის ფარგლებში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამოვლენისას კანონმდებლობით დადგენილი
წესით ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმის შედგენა;
-წიაღით სარგებლობისას გარემოსთვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრა (გამოანგარიშება);
-საველე და კამერალური სამუშაოების შესრულება;
-ინსპექტირების პროცესში მოპოვებული და ასევე სხვადასხვა უწყებებიდან მოწოდებული ინფორმაციის კამერალური
დამუშავება;
-კომპეტენციის ფარგლებში განცხადებების, საჩივრების, წერილების განხილვის უზრუნველყოფა ან/და განხილვაში
მონაწილეობა;
-კომპეტენციის ფარგლებში სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების და წიაღით სარგებლობის ლიცენზიის
მფლობელების მიერ სალიცენზიო პირობების შესრულების შესახებ ანგარიშების განხილვა;
-კომპეტენციის ფარგლებში დარღვევათა აღმოსაფხვრელად ადმინისტრაციული მიწერილობის პროექტის
მომზადება;
-რეგულირების ობიექტების მიერ ადმინისტრაციული მიწერილობით დადგენილი ვალდებულებების
შეუსრულებლობის შემთხვევაში კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი ღონისძიებების გატარება;
-მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში, დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულების
მიზნით სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

მოთხოვნები

მინიმალური განათლება ბაკალავრი

სამუშაო გამოცდილება 6 თვე

პროფესია ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

საკონკურსო თემატიკა

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-,,წიაღის ეროვნული სააგენტოს“ დებულების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2018 წლის 4 იანვარის ბრძანება №1-
1/2;ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი;საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 16 თებერვლის № 84
დადგენილება -  „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის ან წიაღით სარგებლობის ლიცენზიის პირობების
შესრულების მდგომარეობის შემოწმებისას სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის
შესახებ";საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს №136 დადგენილება -„სასარგებლო წიაღისეულის
მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ ; საქართველოს
კანონი „წიაღის შესახებ“.



კომპიუტერული პროგრამები, ოპერაციული სისტემები

პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე

Microsoft Office Word კარგი

Microsoft Office Excel კარგი

GPS კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონკურსო კომისიის მისამართი ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N 150

საკონტაქტო ტელეფონები 595 30 30 65

საკონტაქტო პირი სსიპ მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი ელენე ქემაშვილი

დამატებითი მოთხოვნები

• შრომისმოყვარეობა;
• პასუხისმგებლობის გრძნობა;
• გუნდური მუშაობის უნარი;
• მიზანდასახულობა;
• დატვირთული რეჟიმით მუშაობის უნარი;
• კომუნიკაბელურობა;
• ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
• დეტალებზე კონცენტრირების უნარი;
• ორგანიზებულობა.

დამატებითი ინფორმაცია

კანდიდატმა ველში "ჩემი რეზიუმე" სავალდებულოდ უნდა ატვირთოს:
1) განათლების დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტაცია;
2) სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტაცია;
3) კანდიდატი ვალდებულია შეავსოს სამოტივაციო წერილის ველი.

გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა

გადაწყვეტილება მიიღება საკონკურსო კომისიის მიერ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ხმათა
უმრავლესობით, განაცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 თვისა.

კონკურსის ეტაპები

განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება


