საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა

ორგანიზაციის დასახელება

წერილის ნომერი
და თარიღი

1

საერთაშორისო გამჭირვალობასაქართველო

N 03-2702
01.08.2015

2

მოქალაქის პორტალი - ჩემი
ელექტრონული მთავრობა"

N 1614
09.08.2015

#

მედიის განვითარების ფონდი(MDF)
3

N 1650
14.08.2015

ინფორმაციის თავისუფლების
განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)

N OPD08/15-116
12.08.2015

4

მედიის განვითარების ფონდი (MDF)
5

N 1684
24.08.2015

2015 წლის მესამე კვარტალი

შემოსული წერილის შინაარსი

ითხოვენ შემდეგი სახის ინფორმაციას: 1.მოქმედი საშტატო ნუსხით დამტკიცებული საშტატო რიცხოვნობა.
2.შტატში ფაქტიურად მომუშავეთა ოდენობა. 3. შტატგარეშე მომუშავეთა ოდენობა.
ითხოვენ შემდეგი სახის ინფორმაციას: შეიძინა თუ არა ჩვენმა უწყებამ 2015 წლის 11 აგვისტოს გასამართ
ბარსელონა- სევილიას მატჩზე დასასწრები ბილეთები.

გაგზავნილი წერილის ნომერი
და თარიღი

შედეგი

N 01/1/271 07.08.2015

გაიცა მოთხოვნილი ინფორმაცია

N 01/1/277
10.08.2015

გაიცა მოთხოვნილი ინფორმაცია

ითხოვენ შემდეგი სახის ინფორმაციას: 2015 წელს მედია საშუალებებისათვის გადარიცხული თანხების შესახებ.

1. 2015 წელს ცენტრის თანამდებობის პირებზე (ცალ- ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიხული
პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით;
2. 2015 წელს ცენტრის თანამდებობის პირებზე (ცალ- ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული
სახელფასო დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით;
3. 2015 წელს ცენტრის თანამდებობის პირებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ
სამართლებრივი აქტების დამისი დანართების ასლები;
4. 2015 წელს გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები (კონკრეტული ღონისძიებების
ჩამონათვალის,თითოეულზე დახარჯული თანხის, ღონისძიების ჩატარების დროის და ადგილის მითითებით;
5. 2015 წელს თანამდებობის პირების (ცალ- ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) მიერ ე.წ. ,,როუმინგულ
„ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები ;
6. 2015 წელს თანამდებობის პირების ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე
გაწეული სამივლინებო ხარჯების (სასტუმრო, მგზავრობა, დღიური და სხვა) შესახებ ჩაშლილი ინფორმაცია
(ხარჯვითი კატეგორიების მიხედვით) მივლინების თარიღის, მივლინების მიზნისა და ქვეყნის მითითებით;
7. 2015 წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია, შესყიდვების სახეობის,
მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით;
8. 2015 წელს უწყების ან შესაბამისი უფლებამოსილი პირის სამსახურებრივი ელექტრონული ფოსტიდან
გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებულ სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით გაგზავნილი
და მიღებული წერილების ასლები;
9. 2015 წელს შესყიდული ავტომობილების ჩამონათვალი (ავტომობილის მოდელის,ავტომობილის
გამოშვების წელის, შესყიდვის თარიღის და შესყიდვის ფასის მითითებით);
10. იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სია, რომელიც 2015 წელს სახელმწიფო შესყიდვების მოქმედი
კანონმდებლობით ახალი, იმავე ან გაუმჯობესებული პარამეტრების მქონე ერთი ან ერტზე მეტი
ავტოსატრანსპოტრო საშუალებით ჩანაცვლდა(თითოეულის მიმართ ახალი ღირებულებისა და
ჩასანაცვლებელი ქონების შეფასებული ღირებულების მიხედვით);
11. 2014 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების ფარგლებში დაგეგმილი და
შესრულებული პროექტების ჩამონათვალი თითოეულზე გამოტოფილი და ათვისებული თანხის მითითებით;
12. 2014 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების ფარგლებში განხორციელებული
პროექტების შეფასების ინდიკატორები (არსებობის შემთხვევაში) და მიღებული შედეგები;
13. 2014 წელს განხორციელებული აუდიტორული შემოწმების (შიდა, გარე, სახელმწიფო და არასახელმწიფო)
აქტები;
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2013-2014წ წლებში
მედია
მომსახურების გაწევის მიზნით,გადარიცხული თანხების საერთო რაოდენობის შესახებ,ასევე ინფორმაცია
ინდივიდუალური მედია საშუალებებისთვის გადარიცხული თანხების შესახებ. შესაბამისი მიღება-ჩაბარების
აქტებით

N 01/1/293 19.08.2015

გაიცა მოთხოვნილი ინფორმაცია

N 01/1/304 03.09.2015

გაიცა მოთხოვნილი ინფორმაცია

01/1/300 27.08.2015

გაიცა მოთხოვნილი ინფორმაცია

6

7

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

N 1746
18. 09. 2015

საქართველოს პარლამენტი

N 07-4/589
15.09.2015

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).
თანამდებობის პირთა შრომის ანაზღაურების (პრემია ან/და დანამატის ჩათვლით)შესახებ ინფორმაცია,2015
წლის 1 იანვრიდან 2015 წლის აგვისტოს ჩათვლით .

01/1/323 25.09.2015

გაიცა მოთხოვნილი ინფორმაცია

01/1/322 25.09 2015

გაიცა მოთხოვნილი ინფორმაცია

