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საქართველოს პრეზიდენტს ბატონ გიორგი
მარგველაშვილს

ბატონო გიორგი,
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის შესაბამისად, წარმოგიდგენთ
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსებიოს დაცვის სამინისტროს
2017 წლის ანგარიშს,
საქართველოს
ზოგადი
ადმინისტრაციული
კოდექსის
ინფორმაციის
თავისუფლების
თავით
გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულების თაობაზე.
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2015 წლის 10 ნოემბრის #ი-861
ბრძანების თანახმად, საჯარო
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელ პირად, დანიშნულია საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ეკატერინე
ბენდელიანი.
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის შესაბამისად განსაზღვრული ანგარიში

საჯარო დაწესებულების
დასახელება:

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

ა. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილების შესახებ

საჯარო ინფორმაციის გაცემის
მოთხოვნათა საერთო
რაოდენობა

დაკმაყოფილებული
მოთხოვნათა რაოდენობა

სამინისტროს აპარატში, საჯარო
ინფორმაციის გაცემის შესახებ
შემოსულ მოთხოვნათა
რაოდენობა - 193 (მათ შორის 1
მიმდინარე )

სრულად დაკმაყოფილებულ
მოთხოვნათა რაოდენობა
-174
ნაწილობრივ
დაკმაყოფილებულ
მოთხოვნათა რაოდენობა -17
მიმდინარე -1

გადაწყვეტილების მიმღები
საჯარო მოსამსახურე (სახელი,
გვარი, თანამდებობა)

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახურის
უფროსი (საჯარო ინფორმაციის
გაცემის უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელი პირი)
ეკატერინე ბენდელიანი

ინფორმაციის
დამუშავებისა და
გაცემის ხარჯების
ჯამი

0

ბ. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნების არ დაკმაყოფილების შესახებ
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არ
დაკმაყოფილებული
მოთხოვნების
რაოდენობა

უარის თქმის საფუძვლები
(შესაბამისი საკანონმდებლო
აქტები)

საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსი,
მუხლი №80 (სცილდება
სამინისტროს კომპეტენციას)
1

გადაწყვეტილების
მიმღები საჯარო
მოსამსახურე (სახელი,
გვარი, თანამდებობა)

გასაჩივრებასთან
დაკავშირებული
ხარჯები

მომჩივანი
მხარის
სასარგებლოდ
სასამართლოს
მიერ
დაკისრებული
თანხის ოდენობა

0

0

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
სამსახურის პირველადი
სტრუქტურული
ერთეულის
ხელმძღვანელი
(საჯარო ინფორმაციის
გაცემის
უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელი პირი)
ეკატერინე ბენდელიანი

გ. სტატისტიკური მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილების შესახებ:

შემოსული საჯარო
ინფორმაციის
მოთხოვნები
კატეგორიების
მიხედვით

საჯარო
ინფორმაციის
გაცემის
მოთხოვნათა
საერთო რაოდენობა

საქართველოს
მოქალაქე ფიზიკური
პირი

დაკმაყოფილებულ
მოთხოვნათა რაოდენობა

არ
დაკმაყოფილებულ
მოთხოვნათა
რაოდენობა

ასლის
მოსაკრებლის
ინფორმაციის
დამუშავებისა და
გაცემის ხარჯების
ჯამი

სრულად დაკმაყოფილდა - 43

1 (საქართველოს
ზოგადი
ადმინისტრაციული
კოდექსისი 80-ე
მუხლის საფუძველზე,
განსჯადობის
მიხედვით და
კომპეტენციის
ფარგლებში,
განცხადება
გადაეგზავნა
შესაბამის
ადმინისტრაციულ
ორგანოს)
0

0

47

ნაწილობრივ
დაკმაყოფილდა-3

უცხო ქვეყნის
მოქალაქე

0

სრულად დაკმაყოფილდა- 0

მოქალაქეობის არ
მქონე პირი

0

არასამეწარმეო
(არაკომერციული)
იურიდიული პირი

68

სამეწარმეო
იურიდიული პირი

3

სრულად დაკმაყოფილდა - 3

0

0

მედია საშუალება
(ბეჭდვითი, ონლაინ,
სატელევიზიო
საშუალება) /
ჟურნალისტი

მედია
საშუალებები-36

სრულად დაკმაყოფილდა - 34

0

0

0

სრულად დაკმაყოფილდა -58

0

0
0

0

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
- 10

(ონლაინ მედია-27
სატელევიზიო-7
ბეჭდვითი-2)

ნაწილობრივდაკმაყოფილდა
-1
მიმდინარე-1
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სრულად დაკმაყოფილდა-6
დიპლომატიური
წარმომადგენლობა/
საერთაშორისო
ორგანიზაცია
ადმინისტრაციული
ორგანო

0

33

0

სრულად დაკმაყოფილდა -30
ნაწილობრივ
დაკმაყოფილდა-3

0

0

0

0
-

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის
მოთხოვნის შესახებ განცხადებების წარმოდგენა ხდება როგორც მატერიალური, ასევე სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსებული ელექტრონული პორტალისა (http://www.moe.gov.ge/ka/sajaro-informaciis-motxovna/) და
ელექტრონული ფოსტის pr@moe.gov.ge-ის საშუალებით.
საანგარიშო პერიოდში, საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის თაობაზე, სამინისტროში მოთხოვნა არ
შემოსულა. ასევე, გადაწყვეტილება არ მიღებულა კოლეგიური საჯარო დაწესებულების მიერ, საკუთარი
სხდომის დახურვის შესახებ. რაც შეეხება საანგარიშო პერიოდში, საჯარო მოსამსახურეთა მიერ, სზაკ-ის
მოთხოვნების დარღვევასა და პასუხისმგებელ პირებზე დისციპლინური სახდელის დადებას, ამგვარ ფაქტებს ადგილი
არ ჰქონია.

2017 წლის განმავლობაში, სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა 1 ადმინისტრაციული საჩივარი საჯარო
ინფორმაციის არასრულად გაცემასთან დაკავშირებით. ინფორმაციის ნაწილობრივად გაცემის საფუძველს
წარმოადგენდა ადმინისტრაციული ორგანოს, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ,
ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე გადაწყვეტილება. აღნიშნულ საჩივართან
დაკავშირებით, მიმდინარეობს ადმინისტრაციულ წარმოება.
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს აპარატის მიერ, ზემოაღნიშნულ ცხრილში
მითითებულ საჯარო ინფორმაციებისს ნაწილობრივ, არასრულად გაცემის საფუძველს წარმოადგენდა ,,პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის შესახებ’’ საქართველოს კანონის მეორე თავის მე-5 მუხლის ,,ა'' პუნქტი და ,,საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის 44-ე მუხლი, ასევე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ, ინფორმაციის კომერციულ
საიდუმლოებად ცნობა.
სამინისტროს ცენტრალური აპარატის ცალკეული სტრუქტურული ერთეულები მათთვის დებულებით დაკისრებული
საჯარო უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებდნენ პერსონალური მონაცემების შეგროვებას, დამუშავებასა და
შენახვას. სამინისტროში პერსონალური მონაცემები დაცულია როგორც ელექტრონული, ისე მატერიალური სახით.
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტემაში
(დეს) ინახება ელექტრონული ფორმით არსებული პერსონალური მონაცემები, რომლებსაც განმცხადებლები უთითებენ
მათ მიერ წარმოდგენილ განცხადებებში. აღნიშნულ მონაცემებზე წვდომა აქვთ მხოლოდ იმ თანამდებობის პირებს,
რომლებსაც, მათი სამსახურებრივი საქმიანობიდან გამომდინარე, მინიჭებული აქვთ ამგვარი მონაცემების დამუშავებისა
და შეგროვების უფლებამოსილება. დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტემაში არსებული პერსონალური მონაცემების
უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია შესაბამისი ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური საშუალებებით, რაც, თავის მხრივ,
გამორიცხავს არაუფლებამოსილი პირებისათვის პერსონალურ მონაცემებზე წვდომას.

პატივისცემით,

მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი

ﬁle:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/64517764-e0b2-405f-91f5-fc5a2cec810d.html
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საქართველოს
პრემიერ-მინისტრს
გიორგი კვირიკაშვილს

ბატონ

ბატონო გიორგი,
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის შესაბამისად, წარმოგიდგენთ
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსებიოს დაცვის სამინისტროს
2017 წლის ანგარიშს,
საქართველოს
ზოგადი
ადმინისტრაციული
კოდექსის
ინფორმაციის
თავისუფლების
თავით
გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულების თაობაზე.
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2015 წლის 10 ნოემბრის #ი-861
ბრძანების თანახმად, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ
პირად, დანიშნულია საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ეკატერინე ბენდელიანი.
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის შესაბამისად
განსაზღვრული ანგარიში

საჯარო დაწესებულების
დასახელება:

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

ა. მონაცემები საჯარო
ინფორმაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილების შესახებ

საჯარო ინფორმაციის
გაცემის მოთხოვნათა
საერთო რაოდენობა

სამინისტროს აპარატში,
საჯარო ინფორმაციის
გაცემის შესახებ შემოსულ
მოთხოვნათა რაოდენობა 193 (მათ შორის 1 მიმდინარე
)

დაკმაყოფილებული
მოთხოვნათა რაოდენობა

სრულად დაკმაყოფილებულ
მოთხოვნათა რაოდენობა -174
ნაწილობრივდაკმაყოფილებულ
მოთხოვნათა რაოდენობა -17

გადაწყვეტილების მიმღები საჯარო
მოსამსახურე (სახელი, გვარი,
თანამდებობა)

საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სამსახურის უფროსი (საჯარო
ინფორმაციის გაცემის
უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი
პირი) ეკატერინე ბენდელიანი

ინფორმაციის
დამუშავებისა და
გაცემის ხარჯების
ჯამი

0

მიმდინარე -1

ბ. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნების არ დაკმაყოფილების შესახებ
არ
უარის თქმის
გადაწყვეტილების მიმღები
დაკმაყოფილებული
საფუძვლები
საჯარო მოსამსახურე
მოთხოვნების
(სახელი, გვარი,
რაოდენობა
თანამდებობა)
ﬁle:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/bc8fd478-2e2c-4c4f-91f5-82c119570628.html

გასაჩივრებასთან
დაკავშირებული
ხარჯები

მომჩივანი
მხარის
სასარგებლოდ
სასამართლოს
1/3
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(შესაბამისი
საკანონმდებლო
აქტები)

1

საქართველოს
ზოგადი
ადმინისტრაციული
კოდექსი, მუხლი №80
(სცილდება
სამინისტროს
კომპეტენციას)
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მიერ
დაკისრებული
თანხის
ოდენობა

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახურის
პირველადი სტრუქტურული
ერთეულის ხელმძღვანელი
(საჯარო ინფორმაციის
გაცემის უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელი პირი)
ეკატერინე ბენდელიანი

0

0

გ. სტატისტიკური მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილების შესახებ:

შემოსული საჯარო
ინფორმაციის
მოთხოვნები
კატეგორიების
მიხედვით

საჯარო
ინფორმაციის
გაცემის
მოთხოვნათა
საერთო რაოდენობა

საქართველოს
მოქალაქე ფიზიკური
პირი

უცხო ქვეყნის
მოქალაქე

დაკმაყოფილებულ
მოთხოვნათა რაოდენობა

არ
დაკმაყოფილებულ
მოთხოვნათა
რაოდენობა

ასლის
მოსაკრებლის
ინფორმაციის
დამუშავებისა და
გაცემის ხარჯების
ჯამი

47

სრულად დაკმაყოფილდა 43
ნაწილობრივ
დაკმაყოფილდა-3

0

0

სრულად დაკმაყოფილდა- 0

1
(საქართველოს
ზოგადი
ადმინისტრაციული
კოდექსისი 80-ე
მუხლის საფუძველზე,
განსჯადობის
მიხედვით და
კომპეტენციის
ფარგლებში,
განცხადება
გადაეგზავნა
შესაბამის
ადმინისტრაციულ
ორგანოს)
0

0

0

0

0

მოქალაქეობის არ
მქონე პირი
0
არასამეწარმეო
(არაკომერციული)
იურიდიული პირი

სამეწარმეო
იურიდიული პირი
მედია საშუალება
(ბეჭდვითი, ონლაინ,
სატელევიზიო
საშუალება) /
ჟურნალისტი

68

3
მედია
საშუალებები-36
(ონლაინ მედია-27
სატელევიზიო-7
ბეჭდვითი-2)

სრულად დაკმაყოფილდა 58
ნაწილობრივ
დაკმაყოფილდა - 10
სრულად დაკმაყოფილდა - 3
სრულად დაკმაყოფილდა 34

0

0

0

0

0

0

0

ნაწილობრივ
დაკმაყოფილდა -1
მიმდინარე-1

ჟურნალისტი -6
დიპლომატიური
წარმომადგენლობა/
საერთაშორისო
ორგანიზაცია

0

სრულად დაკმაყოფილდა-6
0

ﬁle:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/bc8fd478-2e2c-4c4f-91f5-82c119570628.html
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33

საქართველოს
ეროვნული არქივი
სრულად
დაკმაყოფილდა
-30

0

0

ორგანო
ნაწილობრივ
დაკმაყოფილდა -3

-

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ
განცხადებების წარმოდგენა ხდება როგორც მატერიალური, ასევე სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული
ელექტრონული პორტალისა (http://www.moe.gov.ge/ka/sajaro-informaciis-motxovna/) და ელექტრონული
ფოსტის pr@moe.gov.ge-ის საშუალებით.
საანგარიშო პერიოდში, საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის თაობაზე,
სამინისტროში მოთხოვნა არ
შემოსულა. ასევე, გადაწყვეტილება არ მიღებულა კოლეგიური საჯარო დაწესებულების მიერ, საკუთარი სხდომის
დახურვის შესახებ. რაც შეეხება საანგარიშო პერიოდში, საჯარო მოსამსახურეთა მიერ, სზაკ-ის მოთხოვნების დარღვევასა
და პასუხისმგებელ პირებზე დისციპლინური სახდელის დადებას, ამგვარ ფაქტებს ადგილი არ ჰქონია.
2017 წლის განმავლობაში, სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა 1 ადმინისტრაციული საჩივარი საჯარო ინფორმაციის
არასრულად გაცემასთან დაკავშირებით. ინფორმაციის ნაწილობრივად გაცემის საფუძველს წარმოადგენდა
ადმინისტრაციული ორგანოს, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ, ინფორმაციის კომერციულ
საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე გადაწყვეტილება.
აღნიშნულ საჩივართან დაკავშირებით, მიმდინარეობს
ადმინისტრაციულ წარმოება.
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს აპარატის მიერ, ზემოაღნიშნულ ცხრილში
მითითებულ საჯარო ინფორმაციებისს ნაწილობრივ, არასრულად გაცემის საფუძველს წარმოადგენდა ,,პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის შესახებ’’ საქართველოს კანონის მეორე თავის მე-5 მუხლის ,,ა'' პუნქტი და ,,საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის 44-ე მუხლი, ასევე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ, ინფორმაციის კომერციულ
საიდუმლოებად ცნობა.
სამინისტროს ცენტრალური აპარატის ცალკეული სტრუქტურული ერთეულები მათთვის დებულებით დაკისრებული
საჯარო უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებდნენ პერსონალური მონაცემების შეგროვებას, დამუშავებასა და
შენახვას. სამინისტროში პერსონალური მონაცემები დაცულია როგორც ელექტრონული, ისე მატერიალური სახით.
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტემაში
(დეს) ინახება ელექტრონული ფორმით არსებული პერსონალური მონაცემები, რომლებსაც განმცხადებლები უთითებენ
მათ მიერ წარმოდგენილ განცხადებებში. აღნიშნულ მონაცემებზე წვდომა აქვთ მხოლოდ იმ თანამდებობის პირებს,
რომლებსაც, მათი სამსახურებრივი საქმიანობიდან გამომდინარე, მინიჭებული აქვთ ამგვარი მონაცემების დამუშავებისა
და შეგროვების უფლებამოსილება. დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტემაში არსებული პერსონალური მონაცემების
უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია შესაბამისი ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური საშუალებებით, რაც, თავის მხრივ,
გამორიცხავს არაუფლებამოსილი პირებისათვის პერსონალურ მონაცემებზე წვდომას.

პატივისცემით,

მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი

ﬁle:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/bc8fd478-2e2c-4c4f-91f5-82c119570628.html
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საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს
ბატონ ირაკლი კობახიძეს

ბატონო ირაკლი,
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის შესაბამისად, წარმოგიდგენთ
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსებიოს დაცვის სამინისტროს
2017 წლის ანგარიშს
საქართველოს
ზოგადი
ადმინისტრაციული
კოდექსის
ინფორმაციის
თავისუფლების
თავით
გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულების თაობაზე.
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2015 წლის 10 ნოემბრის #ი-861
ბრძანების თანახმად, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ
პირად, დანიშნულია საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ეკატერინე ბენდელიანი.
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის შესაბამისად განსაზღვრული ანგარიში

საჯარო დაწესებულების
დასახელება:

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

ა. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა
დაკმაყოფილების შესახებ

საჯარო ინფორმაციის
გაცემის მოთხოვნათა
საერთო რაოდენობა

სამინისტროს აპარატში,
საჯარო ინფორმაციის
გაცემის შესახებ შემოსულ
მოთხოვნათა რაოდენობა 193 (მათ შორის 1
მიმდინარე )

დაკმაყოფილებული
მოთხოვნათა რაოდენობა

სრულად
დაკმაყოფილებულ
მოთხოვნათა რაოდენობა
-174
ნაწილობრივ
დაკმაყოფილებულ
მოთხოვნათა რაოდენობა
-17

გადაწყვეტილების მიმღები
საჯარო მოსამსახურე (სახელი,
გვარი, თანამდებობა)

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახურის
უფროსი (საჯარო ინფორმაციის
გაცემის უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელი პირი) ეკატერინე
ბენდელიანი

ინფორმაციის ამუშავებისა
და გაცემის ხარჯების ჯამი

0

მიმდინარე -1
ﬁle:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/f1781394-978a-4d18-97e4-f8f9cd9fa259.html
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ბ. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნების არ დაკმაყოფილების შესახებ
არ
დაკმაყოფილებული
მოთხოვნების
რაოდენობა

1

უარის თქმის
საფუძვლები (შესაბამისი
საკანონმდებლო აქტები)

გადაწყვეტილების მიმღები
საჯარო მოსამსახურე
(სახელი, გვარი,
თანამდებობა)

საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული
კოდექსი, მუხლი
№80(სცილდება
სამინისტროს
კომპეტენციას)

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახურის
პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი (საჯარო
ინფორმაციის გაცემის
უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელი - პირი)
ეკატერინე ბენდელიანი

გასაჩივრებასთან
დაკავშირებული
ხარჯები

0

მომჩივანი
მხარის
სასარგებლოდ
სასამართლოს
მიერ
დაკისრებული
თანხის
ოდენობა

0

გ. სტატისტიკური მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილების შესახებ:

შემოსული საჯარო
ინფორმაციის
მოთხოვნები
კატეგორიების
მიხედვით

საჯარო ინფორმაციის
გაცემის მოთხოვნათა
საერთო რაოდენობა

საქართველოს
მოქალაქე ფიზიკური
პირი

47

უცხო ქვეყნის
მოქალაქე

0

მოქალაქეობის არ
მქონე პირი

0

არასამეწარმეო
(არაკომერციული)
იურიდიული პირი

68

დაკმაყოფილებულ
მოთხოვნათა რაოდენობა

არ
დაკმაყოფილებულ
მოთხოვნათა
რაოდენობა

ასლის
მოსაკრებლის
ინფორმაციის
დამუშავებისა და
გაცემის ხარჯების
ჯამი

სრულად დაკმაყოფილდა 43
ნაწილობრივ
დაკმაყოფილდა-3

1
(საქართველოს
ზოგადი
ადმინისტრაციული
კოდექსისი 80-ე
მუხლის საფუძველზე,
განსჯადობის
მიხედვით და
კომპეტენციის
ფარგლებში,
განცხადება
გადაეგზავნა
შესაბამის
ადმინისტრაციულ
ორგანოს)
0

0

0
0

სრულად დაკმაყოფილდა 58

0

0
0

0

ნაწილობრივ
დაკმაყოფილდა - 10

სამეწარმეო
იურიდიული პირი

3

მედია საშუალება
(ბეჭდვითი, ონლაინ,
სატელევიზიო

მედია საშუალებები-36
(ონლაინ მედია-27

სრულად დაკმაყოფილდა - 3

0

0

სრულად დაკმაყოფილდა 34
ნაწილობრივ

0

0

სატელევიზიო-7
ﬁle:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/f1781394-978a-4d18-97e4-f8f9cd9fa259.html
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საშუალება) /
ჟურნალისტი

ბეჭდვითი-2)

საქართველოს
ეროვნული
არქივი
დაკმაყოფილდა
-1

მიმდინარე-1
ჟურნალისტი -6

დიპლომატიური
წარმომადგენლობა/
საერთაშორისო
ორგანიზაცია
ადმინისტრაციული
ორგანო

0

33

სრულად დაკმაყოფილდა-6
0

სრულად დაკმაყოფილდა
-30
ნაწილობრივ
დაკმაყოფილდა -3

0

0

0

0
-

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ
განცხადებების წარმოდგენა ხდება როგორც მატერიალური, ასევე სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული
ელექტრონული პორტალისა (http://www.moe.gov.ge/ka/sajaro-informaciis-motxovna/) და ელექტრონული
ფოსტის

pr@moe.gov.ge-ის საშუალებით.

საანგარიშო პერიოდში, საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის თაობაზე,
სამინისტროში მოთხოვნა არ
შემოსულა. ასევე, გადაწყვეტილება არ მიღებულა კოლეგიური საჯარო დაწესებულების მიერ, საკუთარი სხდომისდახურვის
შესახებ. რაც შეეხება საანგარიშო პერიოდში, საჯარო მოსამსახურეთა მიერ, სზაკ-ის მოთხოვნების დარღვევასა და
პასუხისმგებელ პირებზე დისციპლინური სახდელის დადებას, ამგვარ ფაქტებს ადგილი არ ჰქონია.
2017 წლის განმავლობაში, სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა 1 ადმინისტრაციული საჩივარი საჯარო ინფორმაციის
არასრულად გაცემასთან დაკავშირებით. ინფორმაციის ნაწილობრივად გაცემის საფუძველს წარმოადგენდა
ადმინისტრაციული ორგანოს, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ, ინფორმაციის კომერციულ
საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე გადაწყვეტილება.
აღნიშნულ საჩივართან დაკავშირებით, მიმდინარეობს
ადმინისტრაციულ წარმოება.
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს აპარატის მიერ, ზემოაღნიშნულ ცხრილში
მითითებულ საჯარო ინფორმაციებისს ნაწილობრივ, არასრულად გაცემის საფუძველს წარმოადგენდა ,,პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის შესახებ’’ საქართველოს კანონის მეორე თავის მე-5 მუხლის ,,ა'' პუნქტი და ,,საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის 44-ე მუხლი, ასევე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ, ინფორმაციის კომერციულ
საიდუმლოებად ცნობა.
სამინისტროს ცენტრალური აპარატის ცალკეული სტრუქტურული ერთეულები მათთვის დებულებით დაკისრებული
საჯარო უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებდნენ პერსონალური მონაცემების შეგროვებას, დამუშავებასა და
შენახვას. სამინისტროში პერსონალური მონაცემები დაცულია როგორც ელექტრონული, ისე მატერიალური სახით.
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტემაში
(დეს) ინახება ელექტრონული ფორმით არსებული პერსონალური მონაცემები, რომლებსაც განმცხადებლები უთითებენ
მათ მიერ წარმოდგენილ განცხადებებში. აღნიშნულ მონაცემებზე წვდომა აქვთ მხოლოდ იმ თანამდებობის პირებს,
რომლებსაც, მათი სამსახურებრივი საქმიანობიდან გამომდინარე, მინიჭებული აქვთ ამგვარი მონაცემების დამუშავებისა
და შეგროვების უფლებამოსილება. დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტემაში არსებული პერსონალური მონაცემების
უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია შესაბამისი ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური საშუალებებით, რაც, თავის მხრივ,
გამორიცხავს არაუფლებამოსილი პირებისათვის პერსონალურ მონაცემებზე წვდომას.

პატივისცემით,

მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი
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