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

N

ორგანიზაციის დასახელება

წერილის ნომერი და
თარიღი

შემოსული წერილის შინაარსი

გაგზავნილი წერილის
ნომერი და თარიღი

გაგზავნილი წერილის შინაარსი

1

საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო

66800/01
06.04.2015

ზურაბ გარაყანიძის განცხადება რომელიც
ითხოვს ინფორმაციის მიწოდებას

46200-23
08.04.2015

ზურაბ გარაყანიძის განცხადებასთან დაკავშირებით

50509-11
21.04.2015

საქართველოს სახალხო დამცველის
აპარატის 2015 წლის 6 აპრილის №092/12591 წერილის შესაბამისად,
მოგვაწოდოთ ინფორმაცია თქვენთან
დასაქმებული შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთა
რაოდენობის და ამ კუთხით დაგეგმილი
ან/და განხორციელებული ღონისძიებების
შესახებ.

N 50855-23 21/04/2015

თქვენი 2015 წლის 21 აპრილის N50509-11 წერილთან
დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ სსიპ ფინანსთა სამინისტროს
აკადემიაში დასაქმებული არ არიან შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირები. ამ კუთხით აკადემიას არ
განუხორციელებია რაიმე სახის ღონისძიება.)

65487-02 19.
05.2015

გიგზავნით, საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს ქვემო ქართლის სამხარეო
მთავარი სამმართველოს რუსთავის
საქალაქო
სამმართველოს პოლიციის I განყოფილების
დეტექტივ-გამომძიებლის ნინო ლეჟავას
2015 წლის 18 მაისის #MIA 6 15 01055446
წერილის ასლს. გთხოვთ, არაუგვიანეს 2015
წლის 20 მაისისა გამოგვიგზავნოთ
ინფორმაცია წერილში აღნიშნულ
საკითხთან დაკავშირებით.

66592-23
20.05.2015

თქვენი 2015 წლის 19 მაისის N65487-02 წერილის თანახმად
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს შესყიდვებთან“ (ს/კ
406143418) სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია არ
იმყოფებოდა და არ იმყოფება სამართლებრივ ურთიერთობაში
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საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო

საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო

სტატისტიკა
29.07.2015

4

5

6

7

საქართველოს ახალგაზრდა
იურისტთა ასოციაცია

საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო

საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო

საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო

78136/23
14.05.2015

65109-11
18.05.2015

66052-11
20.05.2015

67883-11
22.05.2015

საქრთველოს ახალგაზრდა იურისტთა
ასოციაცია საჯარო ინფორმაციის გაცემის
თაობაზე

გიგზავნით საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს რუსთავის საქალაქო
სამმართველოს პირველი განყოფილების
გამომძიებლის მიმდინარე წლის 7 მაისის
MIA 41500972852 წერილს. გთხოვთ,
უმოკლეს ვადაში მოგვაწოდოთ შესაბამისი
ინფორმაცია

23/52882
22.05.2015

თქვენი 2015 წლის 11 მაისის Nგ-04/311.15 განცხადების
თანახმად გეგზავნებათ მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია
თანდართული სახით.

65272-23
19.05.2015

თქვენი მიმდინარე წლის 18 მაისის N65109-11 სამსახურებრივი
ბარათის თანახმად, რომელიც შეეხება საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს რუსთავის საქალაქო სამმართველოს
პირველი განყოფილების გამომძიებლის მიმდინარე წლის 7
მაისის MIA
41500972852 წერილს გაცნობებთ, რომ წერილში მითითებული
პირები: მარიამ გიუნაშვილი (პ/ნ 59001077714), ვახტანგ ღაჭავა
(პ/ნ 01029012953) და ვახტანგ ბარათაშვილი (პ/ნ 01008032318)
არ მუშაობენ სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში. ლანა
პირტახია. ადმინისტრაციული სამსახური უფროსი
ადმინისტრაციული

თქვენი მიმდინარე წლის 20 მაისის N 66052-11 სამსახურებრივი
გიგზავნით სსიპ - საჯარო სამსახურის
ბარათის თანახმად, რომელიც შეეხება სსიპ-საჯარო სამსახურის
ბიუროს უფროსის მოვალეობის
ბიუროს უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2015 წლის 19
შემსრულებლის 2015 წლის 19 მაისის
N 66309-23 20.05.2015
მაისის Nგ3836 წერილს გაცნობებთ, რომ სსიპ-ფინანსთა
№გ3836 წერილს. გთხოვთ, უმოკლეს ვადაში
სამინისტროს აკადემიაში დასაქმებულ პირთა ასაკი არ
მოგვაწოდოთ შესაბამისი ინფორმაცია
აღემატება 55 წელს
გიგზავნით ააიპ - საქართველოს
სოლიდარობის ფონდის აღმასრულებელი
დირექტორის მიმდინარე წლის 15 მაისის
№330 წერილს. გთხოვთ, შესაძლო მოკლე
ვადაში მოგვაწოდოთ ინფორმაცია
დასაქმებულთა საერთო რაოდენობის
შესახებ.

70579-23
28.05.2015

თქვენი, მიმდინარე წლის 22 მაისის N67883-11 წერილის
პასუხად გაცნობებთ, რომ 2015 წლის 28 მაისის მდგომარეობით,
სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში დასაქმებულთა
საერთო რაოდენობა შეადგენს 27 თანამშრომელს
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საქართველოს ფინანსთთა
სამინისტრო

საქართველოს ფინანსთთა
სამინისტრო

77567-11
9.6. 2015

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 2015 წლის
7 ივნისის №გ 4087 წერილის თანახმად, 2015
თქვენი მიმდინარე წლის 09/06/2015 N77567-11 წერილის
წლის 11 ივნისამდე მოგვაწოდოთ თქვენს
შესაბამისად, რომელიც შეეხება სსიპ-საჯარო სამსახურის
უწყებაში დასაქმებულ თანამშრომელთა
ბიუროს 2015 წლის 7ივნისის Nგ 4087 წერილს, დანართის სახით
N 77991-23 09/06/2015
მონაცემები თანდართული excel-ის
წარმოგიდგენთ სსიპ-ფინანსთა სამიისტროს აკადემიაში
დოკუმენტის ფორმატში (პირის სახელი,
დასაქმებულ თანამშრომელთა მონაცემებს (პირის სახელი,
გვარი, თანამდებობა და ელექტრონული
გვარი, თანამდებობა და ელექტრონული ფოსტის მისამართი).
ფოსტის მისამართი).

95924/01
10.06.15
MIA 7 15 01247886
10/6/2015

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
ქ.თბილისის მთავარი სამმართველოს ძველი
თბილისის სამმართველოირმა
გაცნობებთ, რომ სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს აკადემიამ 2014
ვარდანაშვილის საკითხთან დაკავშირებით,
წელს უზრუნველყო სასწავლო კურსის “ფინანსური აღრიცხვაგთხოვთ , დაგვიდასტუროთ ფაქტი მისი
ანგარიშგების, შესყიდვების და საგადასახადო
შესახებ, რომ აღნიშნული
კანონმდებლობის ზოგადი კურსი”- ს ჩატარება. სასწავლო
ხელშეკრულებების ტექსტი შედგენილია
კურსი მოიცავდა რამდენიმე
თქვენს მიერ. მასზე განხორციელებული
მოდულს, კერძოდ: 1. კერძო ორგანიზაციების ბუღალტერიას
ხელმოწერა ეკუთვნის ხელშეკრულებაში
(24 საათი), 2. საბიუჯეტო
N 23/63379 18/06/2015
მითითებული აკადემიის შესაბამის
ორგანიზაციების ბუღალტერიას (15 საათი), 3. სახელმწიფო
თანამშრომელს ( უფლებამოსილ პირს) და
შესყიდვებს (18 საათი) და 4.
რომ ეს ხელშეკრულება იურიდიული ძალის
საგადასახადო კანონმდებლობას (15 საათი). აღნიშნული
მქონეა. ხოლო თუ რამე ცდომილებაა
სასწავლო კურსის ფარგლებში
ხელშეკრულების ზემოთხსენებულ
აკადემიამ უზრუნველყო 4 ხელშეკრულების გაფორმება
პუნქტებს შორის დაშევებულია თუ არა
შესაბამის ტრენერებთან, მათ შორის
ტექნიკური შეცდომა. აღნიშნულთან
2014 წლის 17 თებერვალს გაფორმდა შრომითი ხელშეკრულება:
დაკავშირებით გთხოვთ გონივრულ ვადაში
მოგვცეთ წერილობითი განმარტება.
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საქართველოს ფინანსთთა
სამინისტრო

საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო

86847-14
24.06.2015

,,საერთაშორისო გამჭვირვალობასაქართველო“-ს წარმომადგენლის ანა
დაბრუნდაშვილის განცხადება, რომლითაც
ის, საქართველოს ზოგადი
თქვენი 2015 წლის 24 ივნისის N86847-14 წერილის შესაბამისად
ადმინისტრაციული კოდექსის III თავის
მოგახსენებთ, რომ სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიას 2015
შესაბამისად, ითხოვს საჯარო ინფორმაციას. N 88151-23 26/06/2015
წლის პირველი იანვრიდან დღემდე არც ერთი სარეკლამო
გთხოვთ დაავალოთ თქვენდამი
რგოლი არ დაუმზადებია და შესაბამისად არ განუთავსებია
დაქვემდებარებულ სამსახურს წერილში
სატელევიზიო არხებზე.
მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია
მოგვაწოდონ კანონით გათვალისწინებულ
ვადებში.

88450-02
26/06/2015

გიგზავნით ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობასაქართველო”-ს 2015 წლის 24 ივნისის
N105174/01/03-2652 წერილს. გთხოვთ,
88702-23 29/06/2015
წერილით მოთხოვნილი ინფორმაცია
მოგვაწოდოთ არა უგვიანეს 2015 წლის 30
ივნისისა

თქვენი 2015 წლის 26 ივნისის N88450-02 წერილის შესაბამისად
მოგახსენებთ, რომ სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიას 2015
წლის პირველი
იანვრიდან დღემდე არც ერთი სარეკლამო რგოლი არ
დაუმზადებია და შესაბამისად არ განუთავსებია სატელევიზიო
არხებზე

