სტატისტიკა
31.01.2015

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

N

1

ორგანიზაციის
დასახელება

ინფორმაციის
თავისუფლების
განვითარების
ინსტიტუტი
IDFI

წერილის ნომერი
და თარიღი

OPD11/14-072
03.11.14

შემოსული წერილის შინაარსი

ინფორმაცია საკონსულტაციო
მომსახურებაზე გაფორემბული
ხელშეკრულების და მიღება
ჩაბარების აქტის ასლები,
მრჩევლების თანამდებობაზე
დანიშვნის შესახებ შესაბამისი
სამაღტლებრივი აქტის ასლი,
შტატგარეშე მოსამსახურეთა
კვოტის ოდენობა და მათზე
გაცემული შრომის ანაზღაურება

გაგზავნილი
წერილის ნომერი
და თარიღი

გაგზავნილი წერილის შინაარსი

N23/84310
13.11.14

1. სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის მიერ
საკონსულტაციო მომსახურების
შესყიდვაზე/მიღებაზე არ გაფორმებულა
ხელშეკრულება.
2. სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის
საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული არ არის
მრჩევლის პოზიცია.
3. ინფორმაცია შტატგარეშე მოსამსახურეთა
კვოტით გათვალისწინებულ და დასაქმებულ
შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობის
შესახებ. 2012, 2013 და 2014 წლების განმავლობაში
შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის დარიცხული
შრომის ანაზღურების, პრემიისა და დანამატების
ოდენობა თვეების მიხედვით;
4. სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით
გაგზავნილი და მიღებული წერილების ასლები
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საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
(საერთაშორისო
გამჭვირვალობა
საქართველოს უფროსი
ანალიტიკოსის მამუკა
ანდღულაძის
განცხადება)

N125429-14
21.11.14

წერილში მითითებულ პირთა
მუშაობის დაწყების პერიოდი და
დაკავებული პოზიცია

N126752-53
25.11.14

წერილში მითითებული პირები აკადემიაში არ
ყოფილან დასაქმებული

3

მედიის განვითარების
ფონდი

21.11.14

2013-2014 წლებში მედია
საშუალებებისათვის
გადარიცხული თანხების შესახებ
ინფორმაცია

N23/88228
25.11.14

აკადემიის მიერ 2013-2014 წლებში მედია
საშუალებებისათვის გადარიცხული თანხების
შესახებ ინფორმაცია

N130916-02
03.12.14

ინფორმაცია 2014 წლის 1
იანვრიდან დღემდე შპს „დელტა
კომმთან“ (ს/კ 204991795), აგრეთვე
სხვა კომპანიებთან გაფორმებული
საიჯარო ხელშეკრულება ოპტიკურბიჭკოვანი ინტერნეტით
მომსახურების შესახებ

N132578-23
08.12.14

სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიას 2014
წლის 1 იანვრიდან დღემდე შპს „დელტა კომმთან“
(ს/კ 204991795), აგრეთვე სხვა კომპანიებთან
საიჯარო ხელშეკრულება ოპტიკურ-ბიჭკოვანი
ინტერნეტით მომსახურებაზე არ გაუფრომებია.

129058-01
01.12.2014

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
მესამე თავის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა
შეაბამისად ინფორმაციის მიწოდება 2014
წლის 1 იანვრიდან 2014 წლის დეკემბრის
ჩათვლით სამსახურის მიერ გაცემული
საჯარო ინფორმაციები

132582-23
08.12.2014

წარომოგიდგენთ 2014 წლის 1 იანვრიდან 2014 წლის
დეკემბრის ჩათვლით სამსახურის მიერ გაცემული საჯარო
ინფორმაციებს

4

5

საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო (ვახტანგ
კვიჟინაძის განცხადება)

საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
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6

საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო

137626-14
17.12.2014

"ახალგაზრდა ადვოკატების"
დამფუძნებლის არჩილ კაიკაციშვილის
განცხადება1) რამდენმა მოქალაქემ მიმართა
აკადემიას წერილით 2) რამდენმა მოქალაქემ
მიმართა აკადემიას განცხადებით
3)რამდენმა მოქალაქემ მიმართა აკადემიას
საჩივრით 4) რამდენად იყო დაცული
წერილების, განცხადების საჩივრის ვადები
დაცული 5)ადმინისტრაციული საჩივრიდან
რამდენი დაკმაყოფილდა

141026-23
24.12.2014

სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს 2014 წლის 3
დეკემბრის N130916-02 წერილით შემოვიდა ადვოკატ ვახტანგ
კვიჟინაძის განცხადება.
აღნიშნული განცხადების საფუძველზე შესაბამისი ინფორმაცია
გაიცა 2014 წლის 8 დეკემბრის
N132578-23 წერილით.

