
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის შესაბამისად 

განსაზღვრული ანგარიში 

 

საჯარო დაწესებულების დასახელება      

 

 

ა. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილების შესახებ 

 

საჯარო ინფორმაციის 
გაცემის მოთხოვნათა საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებული 
მოთხოვნათა რაოდენობა 

გადაწყვეტილების მიმღები 
პროფესიული საჯარო 

მოხელე 
(სახელი, გვარი) 

43 38 
ხუთ მოთხოვნაზე 
მიმდინარეობს 

დოკუმენტების მომზადება - 
დამუშავება 

მერიის იურიდიული 
სამსახურის სამართლებრივი 

უზრუნველყოფის 
განყოფილების უფროსის 

მოვალეობის შემსრულებელი 
შალვა ბახტურიძე 

 

 

 

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია 



ბ. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნების არ დაკმაყოფილების შესახებ 

 

არ დაკმაყოფილებული 
მოთხოვნების რაოდენობა 

უარის თქმის საფუძველი 
(შესაბამისი საკანონმდებლო 

აქტები) 

გადაწყვეტილების მიმღები 
საჯარო მოხელე 

მომჩივანი მხარის 
სასარგებლოდ სასამართლოს 
მიერ დაკისრებული თანხის 

ოდენობა 
0 0 0 0 

 

 

გ. მონაცემები საჯარო იონფორმაციაში შესწორების შეტანის შესახებ 

საჯარო ინფორმაციაში შესწორების 
შეტანისმოთხოვნათა რაოდენობა  

გადაწყვეტილების მიმღები საჯარო მოხელე 
(სახელი, გვარი, თანამდებობა) 

0 0 

 

 

დ. მონაცემები საჯარო მონაცემთა ბაზის შესახებ 

საჯარო მონაცემთა ბაზების ჩამონათვალი საჯარო მონაცემთა ბაზების აღწერილობა 
0 0 

 

 



 

ე. მონაცემები კოლეგიური საჯარო დაწესებულების სხდომის დახურვის თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 

კოლეგიური საჯარო 
დაწესებულების სხდომის 

დახურვის თაობაზე 
მიღებული გადაწყვეტილების 

რაოდენობა 

სხდომის დახურვის 
საფუძველი - შესაბამისი 
საკანონმდებლო აქტები 

 

გასაჩივრებასთან 
დაკავშირებული 

ხარჯები 

მომჩივანი მხარის სასარგებლოდ 
სასამართლოს მიერ დაკისრებული 
გადასახდელი თანხის ოდენობა 

0 0 0 0 

 

ვ.მონაცემები საჯარო მოსამსახურეთა მიერ სზაკ-ის მოთხოვნების დარღვევის რაოდენობისა და პასუხისმგებელ პირებზე 
დისციპლინური სახდელის დადების შესახებ 

საჯარო მოსამსახურეთა მიერ 
სზაკ-ის მოთხოვნების 
დარღვევის რაოდენობა 

დარღვევებზე პასუხისმგებელ პირებზე 
დისციპლინური სახდელის დადების 

რაოდენობა 
0 0 

 

ზ.  სტატისტიკური მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილების შესახებ 

შემოსული საჯარო 
ინფორმაციები 
კატეგორიების 
მიხედვით 

საჯარო ინფორმაციის 
გაცემის მოთხოვნათა 
საერთო რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 
მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

არ დაკმაყოფილებულ 
მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

ასლის მოსაკრებლის 
ინფორმაციის 

დამუშავებისა და 
გაცემის ხარჯების ჯამი 

საქართველოს 
მოქალაქე 

8 8 0 0 

უცხო ქვეყნის 
მოქალაქე 

0 0 0 0 

მოქალაქეობის არ 
მქონე 

0 0 0 0 



მედია საშუალებების 
(ბეჭდვითი, ონლაინ, 

სატელევიზიო 
საშუალება)/ 
ჟურნალისტი 

1 1 0 გაგზავნილია 
ელექტრონული 

ფოსტის საშუალებით 

დიპლომატიური 
წარმომადგენლობა/ 
საერთაშორისო 
ორგანიზაცია 

0 0 0 0 

ადმინისტრაციული 
ორგანო 

0 0 0  

არასამთავრობო 
ორგანიზაციები 

26 26 0 გაგზავნილია 
ელექტრონული 

ფოსტის საშუალებით 
პარტიები 03 03 0 გაგზავნილია 

ელექტრონული 
ფოსტის საშუალებით 

სხვა 0 0 0  
 

 

 

 


