საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა

ორგანიზაციის დასახელება

წერილის
ნომერი და
თარიღი

1

ინფორმაციის თავისუფლების
განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)

N 21/09/16
26.09.2016

2

ინფორმაციის თავისუფლების
განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)

N FOI08/16-009
29.08.2016

#

2016 წლის

შემოსული წერილის შინაარსი

ამჟამად და 1 წლის განმავლობაში იგეგმება თუ არა რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია.

გაგზავნილი წერილის
ნომერი და თარიღი

შედეგი

N 01/1/505 04.10.2016

გაიცა მოთხოვნილი ინფორმაცია

N 01/1/473
01.09.2016

გაიცა მოთხოვნილი ინფორმაცია

გიორგი კორკოტაშვილის შესახებ ინფორმაცია

3

საქართველოს სახალხო დამცველის
აპარატი

4

საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს სსიპ. „მონაცემთა
გაცვლის სააგენტო“ მედიის
განვითარების ფონდი (MDF)

N 09-1/7960
20.07.2016

N2935

საინფორმაციო სააგენტო ,,აიპრესი"
N
24.08.2015

5

6

,,მოქალაქის პორტალი - ჩემი
ელექტრონული მთავრობა"
საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს სსიპ.,,მონაცემთა
გაცვლის სააგენტო"
,,მოქალაქის პორტალი - ჩემი
ელექტრონული მთავრობა"
საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს სსიპ.,,მონაცემთა
გაცვლის სააგენტო"

N 1746
18. 09. 2015

N2741
06.06.2016

ითხოვენ შემდეგი სახის ინფორმაციას: სამინისტრო, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, აწარმოებს
თუ არა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან დაკავშირებულ სტატისტიკას და რა სახის
მონაცემების წარმოება ხდება.

N 01/1/428 02.08.2016 გაიცა მოთხოვნილი ინფორმაცია

2016 წელს მედია საშუალებებისთვის, ინფორმაციის გავრცელების, სარეკლამო და სხვა
სახის მომსახურების გაწევის მიზნით, გადარიცხული თანხების საერთო რაოდენობის
შესახებ, ასევე ინფორმაცია ინდივიდუალური მედია საშუალებებისთვის გადარიცხული
თანხების შესახებ; მათ შორის შესყიდვების შემდეგი კოდებით: ახალი ამბების სააგენტოების
(92400000); სარეკლამო და მარკეტინგული (79340000); სატელევიზიო პროგრამების
წარმოებასთან დაკავშირებული (92221000); ფოტოგრაფიული და დამატებითი (79960000);
ტელეპროგრამირება (92226000).
2. ასევე პირველ პუნქტში მოთხოვნილი ინფორმაციის შესაბამისი ხელშეკრულებებისა და
მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები.

1. რამდენი თანამშრომელიმუშაობს სამინისტროს და სამინისტროს დაქვემდებარებული
ქვეუწყებების (სიპები და სხვა) საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში(სახელობითი სია)და
რა თანამდებობრივ პოზიციაზე იმყოფება თითოეული მათგანი; 2. მათი
ხელფასები,პრემიები,სამივლინებო ხარჯები2015 წელსა და 2016 წელს დღეის მდგომარეობით.

N 01/1/396
08.07.2016

01/1/377 30.06.2016

გაიცა მოთხოვნილი ინფორმაცია

01/1/323
25.09.2015

გაიცა მოთხოვნილი ინფორმაცია

2011 წლის 1 იანვრიდან დღემდე საშტატო განრიგისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების
თაობაზე გაცემული ყველა სამართლებრივი აქტის ასლი ,სახელფასო ფონდების ჯამური
მოცულობა ცალ-ცალკე თითოეული მათგანის შესახებ (ინდივიდუალურად, თანამდებობრივი
სარგო,პრემიის და დანამატის მიხედვით).
ელექტრონული მომსახურებათა ჩამონათვალი რომელსაც თქვენ და თქვენს მართველობის
სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები სთავაზობენ საქართველოს
მოქალაქეებს?

გაიცა მოთხოვნილი ინფორმაცია

01/1/352

14.06.2016 გაიცა მოთხოვნილი ინფორმაცია

ინფორმაციის თავისუფლების
განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)

,,მოქალაქის პორტალი - ჩელი
ელექტრონული მთავრობა"
საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს სსიპ.,,მონაცემთა
გაცვლის სააგენტო"
საქართველოს ახალგაზრდა
იურისტთა ასოციაცია

7

1.
2015 წლის 1 ივლისიდან ცენტრის თანამდებობის პირებზე (ცალ- ცალკე სახელისა და გვარის
მითითებით) დარიხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით;
2. 2015 წლის 1 ივლისიდან ცენტრის თანამდებობის პირებზე (ცალ- ცალკე სახელისა და გვარის
მითითებით) დარიცხული სახელფასო დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით;
3. 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე ხელმძღვანელსა და მის
მოადგილეებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ სამართლებრივი აქტების
ასლები,მისი დანართებისა და მოხსენებიტი ბარათების ასლები.
4.
2016 წლის ბიუჯეტის გეგმით შრომის ანაზღაურების ფონდიდანპრემიებისა და სახელფასო
დანამატებისათვის განსაზღვრული თანხები.
5.
2014-2015 წლებში საშტატო თანამშრომლებზე შრომის ანაზღაურებისატვის გაწეული
ხარჯები;
6.
2014-2015 წლებში შტატგარეშე თანამშრომელზე შრომის ანაზღაურებიისათვის(სარგო,პრემია,
დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯები;
7. 2014-2015 წლებში (ცალ-ცალკე
N FOI03/16-056
წლების მიხედვით) ქვეყნის გარეტ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე
25.04.2016
გაწეული სამივლინებო ხარჯები;
8. 2014-2015 წლებში (ცალცალკე წლების მიხედვით) ე.წ. ,,როუმინგულ" მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები; 9. 2014-2015
წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) სატელეფონო საუბრებზე გაწეული
სატელეკომუნიკაციო ხარჯები; 10. 2014-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) გაწეული
წარმომადგენლობითი ხარჯები; 10. 2014-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) ქვეყნის
გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯები;
11. 2014-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) ავტომობილე შესყიდვაზე
განხორციელებული ხარჯები; 12. 2014-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) საწვავის
მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები; 13. დღეის მდგომარეობით ბალანსზე რიცხული ავტომობილების
ჩამონათვალი; 14. 2015 წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების
სია; 15. დღეის მდგომარეობით მოქმედი საშტატო ნუსხა თანამდებობრივი სარგოების მითითებით;
16. დღეის მდგომარეობით ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობაზე დანიშნული პირების
სამუშაო გამოცდილების (cv) შესახებ ინფორმაცია,ასევე აღნიშნულ თანამდებობაზე დანიშვნის
შესახებ
შესაბამისი
სამართლებრივი
აქტებისუძრავი
ასლები;ქონებისა
17. 2014-2015
წლებში
(ცალ-ცალკე
) 31 და
მოქალაქე
ზვიად გადელიას
N2331 წერილი,
და მიწის
შესახებ
ინფორმაციისა

გაიცა მოთხოვნილი ინფორმაცია

დოკუმენტაციის მოთხოვნის თაობაზე.
N2331

N გ-04/128-16
11.03.2016

01/1/105

1.რომელი სტრუქტურული ერთეულია პასუხისმგებელი კოორდინაცია გაუწიოს ან წარმართოს
სტრატეგიული მნიშვნელობის დოკუმენტების საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადება,რა
საბიუჯეტო ხარჯებია გათვალისწინებული მათი ამ საქმიანობის განსახორციელებლად; 2. რა
საბიუჯეტო სახსრებია გათვალისწინებული ამ საშტატო ერღეულის საქმიანობის
დასაფინანსებლად. 3. ჩატარებულია ღუ არა რნიშნულ საჯარო მოხელეთათვის ტრენინგები
სტრატეგიული დოკუმენტებისა სა საკანონმდებლო პროცესის წარმოების საკითხებთან
დაკავშირებით; 4. მე-3 პუნქტში მითითებულ დატრენინგებულ მოხელეთა შორის, რამდენმა გაიარა
ტრენინგისტრატეგიული დოკუმნტებისა და საკანონმდებლო პროცესის წარმოების პროცესში
საჯარო კონსულტაციების წარმოების საკითხებთან დაკავშირებით; 5. მე-3 მე-4 პუნქტებში
მითითებული ტრენინგების ჩატარების შემთხვევაში,რომელი ორგანიზაციის მიერ იყო აღნიშნული
ტრენინგები ორგანიზებული და რა წყაროდან დაინანსდა.

09.03.2016 გაიცა მოთხოვნილი ინფორმაცია

01/1/126
24.03.2016

გაიცა მოთხოვნილი ინფორმაცია

