სტატისტიკა 12.10.21

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა IIIკვარტალი
N

ორგანიზაციის დასახელება

1

საერთაშორისო
გამჭირვალობა საქართველო

წერილის ნომერი და თარიღი

N03-7487 12.07.2021

გაგზავნილი წერილის
ნომერი და თარიღი

გაგზავნილი წერილის შინაარსი

N 23/95340 27/07/2021

თქვენი 2021 წლის 12 ივლისის N03-7487 წერილის პასუხად სსიპფინანსთა სამინისტროს
აკადემია (შემდგომში - ,,აკადემია“) გიგზავნით თანდართული
სახით მოთხოვნილ
ინფორმაციას.

N 23/90188
16/07/2021

თქვენი მიმდინარე წლის 14 ივლისის N7392/4-2/21 წერილის
პასუხად გიგზავნოთ მოთხოვნილ ინფორმაციას

N 23/105173
20/08/2021

თქვენი 2021 წლის 09 აგვისტოს N8460/3-17/21 წერილის
შესაბამისად, სსიპ - ფინანსთა
სამინისტროს აკადემია დანართის სახით გიგზავნით მოთხოვნილ
ინფორმაციას.

N 99834-23 09/09/2021

თქვენი 2021 წლის 08 სექტემბრის N99408-08 წერილის პასუხად
სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია გაცნობებთ, რომ
აკადემიას რედაქტორის, რედაქტორსტილისტისა და კორექტორის
პოზიციაზე შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული
პირები არ ჰყავს.

გიგზავნით საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის 2021 წლის 30 აგვისტოს N08-5/8438 წერილს.

N 99830-23 09/09/2021

თქვენი 2021 წლის 8 სექტემბრის N99453-11 წერილის პასუხად
გაცნონებთ, რომ აკადემიაში გენდერული საკითხების თაობაზე
სტრატეგია/სამოქმედო გეგმა ამ ეტაპზე არ არის დამტკიცებული,
თუმცა აღნიშნული მიმართულებით აკადემია სამომავლოდ
გეგმავს აქტიურ მუშაობას

შესათანხმებლად გიგზავნით სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტოს 2021 წლის 10
სექტემბრის №01/638 წერილს

N 103661-23 22/09/2021

სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტოს 2021 წლის 10
სექტემბრის №01/638 წერილს შესაბამისად გეგზავნებათ
დანართის სახით მოთხოვნილი ინფორმაცია.

შემოსული წერილის შინაარსი

საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული უფლებით, გთხოვთ, გაეცნოთ აღნიშნულ
დოკუმენტს და
მოგვაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:
 გაგაჩნიათ თუ არა სათანადო რესურსი (რეგიონული მოცვა, შესაბამისი პროფილის ტრენინგების შეთავაზება და სხვა) ამ
2

საქართველოს
პარლამენტის წევრი
მიხეილ სარჯველაძე

7392/4-2/21
14-07-2021

დოკუმენტში წარმოდგენილი საჭიროებების უზრუნველსაყოფად?  თბილისის მუნიციპალიტეტის გარდა, რამდენად ხშირია
და რომელი მუნიციპალიტეტები მოგმართავენ მათი საჯარო მოხელეების გადამზადების თაობაზე? გთხოვთ ასევე მოგვაწოდოთ
ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელმა მუნიციპალიტეტმა მოგმართათ ასეთი მომსახურების მისაღებად, რა ტრენინგების
ჩასატარებლად, რამდენს შეადგენდა მომსახურების ღირებულება (გთხოვთ ეს
ინფორმაცია მოგვაწოდოთ წლების მიხედვით).  არის თუ არა თქვენი პროგრამები მოთხოვნადი მუნიციპალიტეტების
მხრიდან?
უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ გაგვიზიაროთ მიზეზთა თქვენეული
შეფასება

3

საქართველოს
პარლამენტის წევრი
რომან გოცირიძე

8460/3-17/21
09-08-2021

N 99408-08 08/09/2021

4
საქრთველოს ფინანსთა
სამინისტრო

N 99453-11 08/09/2021

5

148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი სახის
ინფორმაცია: 1. ბოლო მონაცემები სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ
(შტატგარეშე) პირთა რაოდენობის და მათი შრომითი ანაზღაურების შესახებ; 2. ბოლო მონაცემები სსიპ - ფინანსთა
სამინისტროს აკადემიაში საშტატო ერთეულებზე დასაქმებულ პირთა რაოდენობის და მათი შრომითი ანაზღაურების შესახებ; 3.
დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის და მათი სახელფასო ფონდის შესახებ.

შესათანხმებლად გიგზავნით სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის 2021 წლის 3 სექტემბრის № 00000158 წერილს.
სტრატეგიის დოკუმენტისათვის თქვენი უწყებიდან გვესაჭიროება შემდეგი ინფორმაციები:
სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების
რაოდენობა; სამინისტროსა და მის დაქვემდებარებაში მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიულ
პირებში რედაქტორის, რედაქტორ-სტილისტისა და კორექტორის საშტატო ერთეულის
და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების რაოდენობა.

საქრთველოს ფინანსთა
სამინისტრო

6
საქრთველოს ფინანსთა
სამინისტრო

N 100931-08 14/09/2021

