სტატისტიკა
30.10.2015

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

ორგანიზაციის დასახელება

წერილის ნომერი და
თარიღი

1

საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო

03-2799
01.08.2015

ინფორმაციის მიწოდება მოქმედი საშტატო
ნუსხით დამტკიცებული რიცხოვნობა,
N 23/85986 12/08/2015
შტატში ფაქტიურად მომუშავეთა ოდენობა,
შტატგარეშე მომუშავეთა ოდენობა

თქვენი 2015 წლის 1 აგვისტოს N03-2799 წერილით მოთხოვნილი
ინფორმაცია 2015 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით გეგზავნებათ
ცხრილის სახით:

2

MDF მედიის განვითარების
ფონდი

140545/23
17.08.2015

საჯარო ინფორმაციის მიწოდება სარეკლამო
N 23/92324 01/09/2015
და სხვა სახის მომსახურებაზე

თქვენი 2015 წლის წერილის შესაბამისად გეგზავნებათ სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის მიერ 2015 წლის 21 აგვისტოს
მდგომარეობით 92400000 და 79960000 კოდით დადებული
ხელშეკრულების და მიღება-ჩაბარების აქტის ასლები.

3

MDF მედიის განვითარების
ფონდი

140569/23
17.08.2015

შემოსული წერილის შინაარსი

საჯრო ინფორმაციის მოთხოვნა

გაგზავნილი წერილის
ნომერი და თარიღი

გაგზავნილი წერილის შინაარსი

თქვენი 2015 წლის 10 აგვისტოს #OPD08/15-060 წერილის თანახმად,
დანართის სახით გეგზავნებათ - 2015 წლის განმავლობაში
თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიის
ოდენობა თვეების მიხედვით, 2015 წელს გაწეული
წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ ინფორმაცია, მუდმივად
დასაქმებულ შტატგარეშე მომუშავეთა რაოდენობის, დარიცხული
შრომის ანაზღაურების, პრემისა და სახელფასო დანამატის შესახებ
ინფორმაცია და სსიპ „ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის“ მართვის
N 23/91042 26/08/2015
სისტემის (ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის) საერთაშორისო
სტანდარტის ISO 9001:2008 მოთხოვნებთან შესაბამისობის
შემოწმების და სერთიფიკატისათვის ვადის გაგრძელების
მომსახურების შესყიდვის შესახებ.ამასთან, გაცნობებთ, რომ 2015
წლის განმავლობაში სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში
თანამდებობის პირებზე სახელფასო დანამატი არ გაცემულა, 2015
წლის განმავლობაში არ განთავისუფლებულა არცერთი
თანამშრომელი და სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემის
საშტატო ნუსხით არ არის განსაზღვრული „მრჩევლის“ პოზიცია.
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საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო

საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო

საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო

საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო

123471-02
27/08/2015

კუთვნილებისამებრ და შემდგომი
რეაგირებისთვის გეგზავნებათ
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მ/წლის 26 აგვისტოს №MIA 3 15 01876488
წერილიპირადი საქმის გამოთხოვებასთან
დაკავშირებით

N 128706-23
08/09/2015

თქვენი 2015 წლის 27 აგვისტოს № 123471-02 წერილის შესაბამისად,
გეგზავნებათ დანიშვნისა და განთავისუფლების ბრძანებების
ასლები (დანართი N1, დანართი N2).

124987-11
1/9/2015

გიგზავნით „საქართველოს ეკონომისტთა
ფორუმის“ 2015 წლის 24 აგვისტოს წერილს

N 125996-23
02/09/2015

თქვენი 2015 წლის 1 სექტემბრის №124987-11 წერილის შესაბამისად
გაცნობებთ:1. სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში
დასაქმებულია სულ 26 თანამშრომელი
(მათ შორის 21 შტატით, ხოლო 5 შრომითი ხელშეკრულებით შტატგარეშე
თანამშრომელი);

133815-14
18/09/2015

გაცნობებთ, რომ 2015 წლის 18 სექტემბერს
ფინანსთა სამინისტროში შემოვიდა
მოქალაქე სალომე ცეცხლაძის განცხადება,
რომლითაც ის, საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის III თავის
შესაბამისად, ითხოვს საჯარო ინფორმაციას

: N 137591-23
25/09/2015

თქვენი, 2015 წლის 18 სექტემბრის №133815-14 წერილის
შესაბამისად გიგზავნით ინფორმაციას თანდართული სახით.

134004-14
21/09/2015

გაცნობებთ, რომ 2015 წლის 17 სექტემბერს
ფინანსთა სამინისტროში შემოვიდა
საქართველოს პარლამენტის წევრის,
მოქალაქე ხათუნა გოგორიშვილის
განცხადება, რომლითაც ის, საქართველოს
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის III
თავის შესაბამისად, ითხოვს საჯარო
ინფორმაციას.

N136101-23 23/09/2015

თქვენი, 2015 წლის 21 სექტემბრის №134004-14 წერილის
შესაბამისად გიგზავნით ინფორმაციას თანდართული სახით
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საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო

137216-14
25/09/2015

გაცნობებთ, რომ 2015 წლის 25 სექტემბერს
ფინანსთა სამინისტროში შემოვიდა ა(ა)იპ
„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა
ასოციაციის“ აღმასრულებელი
დირექტორის, მოქალაქე ანა
N 138592-23 29/09/2015
საბახტარიშვილის განცხადება, რომლითაც
ის, საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის III თავის
შესაბამისად, ითხოვს საჯარო ინფორმაციას

თქვენი 2015 წლის 25 სექტემბრის N137216-14 სამსახურეობრივ
ბარათთან
დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ ა(ა)იპ „ინფრასტრუქტურის
მშენებელთა ასოციაციის“
მიერ 2015 წლის 23 სექტემბრის N0021 წერილით მოთხოვნილი
ინფორმაცია სცდება სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის კომპეტენციას

