
სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 
 ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ საქართველოს ზოგადი  
ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის შესაბამისად განსაზღვრული ანგარიში 

(2019 წლის 10 დეკემბრიდან 2020 წლის 10 დეკემბრამდე პერიოდი) 
 
                                                          

       1. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილების შესახებ  

 

2.  მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნების არ დაკმაყოფილების შესახებ 

 
 

        3. მონაცემები საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის შესახებ 

 
 
 
 

საჯარო ინფორმაციის  
გაცემის  მოთხოვნათა  
საერთო რაოდენობა 

დაკმაყოფილებული 
მოთხოვნათა რაოდენობა 

გადაწყვეტილების მიმღები 
თანამდებობის პირი 

 (სახელი, გვარი, 
თანამდებობა) 

ინფორმაციის დამუშავებისა და 
გაცემის ხარჯების ჯამი 

 

11 11 
ნიკოლოზ ჩიხრაძე, 

დირექტორი 
0 

არ დაკმაყოფილებული 
მოთხოვნების რაოდენობა 

უარის თქმის საფუძვლები  
(შესაბამისი 

საკანონმდებლო აქტები) 
 

გადაწყვეტილების 
მიმღები საჯარო 

მოსამსახურე (სახელი, 
გვარი, თანამდებობა) 

გასაჩივრებასთან 
დაკავშირებული 

ხარჯები 
 

მომჩივანი მხარის 
სასარგებლოდ სასამართლოს 
მიერ  დაკისრებული  თანხის 

ოდენობა 

0 X X 0 0 

საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნათა 
რაოდენობა 

გადაწყვეტილების მიმღები საჯარო მოსამსახურე (სახელი, გვარი, 
თანამდებობა) 

0 X 



4. მონაცემები საჯარო მონაცემთა ბაზების შესახებ 

 
 
5. პერსონალური მონაცემების შეგროვების, დამუშავების, შენახვის და სხვისთვის გადაცემის შესახებ 

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

 

საჯარო მონაცემთა ბაზების 
ჩამონათვალი 

საჯარო მონაცემთა ბაზების აღწერილობა 

გასული დოკუმენტაციის 
სარეგისტრაციო ჟურნალი 

დოკუმენტის გასვლის თარიღი; დოკუმენტის ინდექსი; ვის ეგზავნება დოკუმენტი; მოკლე 
შინაარსი; ფურცლების რაოდენობა (ძირითადი, დანართი); დოკუმენტის შემსრულებელი; 
აყვანილია კონტროლზე შესრულების ვადა; გადაეცა შესასრულებლად ვის; გადაცემის თარიღი; 
შესრულებული დოკუმენტი ინახება საქმე № 

შემოსული დოკუმენტაციის 
სარეგისტრაციო ჟურნალი 

შემოსვლის თარიღი; სააღრიცხვო ნომერი; დოკუმენტის ნომერი, თარიღი; საიდან, ვისგან 
შემოვიდა დოკუმენტი, შინაარსი; ფურცლების რაოდენობა (ძირითადი, დანართი); რეზოლუცია; 
ვის დაეგზავნა რეზოლუციით; ხელისმოწერა; შესრულებულია, თარიღი; დოკუმენტი ინახება 
საქმე № 

საშტატო შემადგენლობის სია რიგითი ნომერი; სახელი, გვარი, მამის სახელი; თანამდებობა; პირადი ნომერი; დაბადების 
თარიღი, ადგილი; განათლება; საცხოვრებელი ადგილი (რეგისტრაციის/ფაქტიური); ტელეფონის 
ნომერი; დანიშვნის ბრძანების ნომერი და თარიღი; ოჯახური მდგომარეობა; საშტატო ერთეული; 
თანამდებობრივი სარგო; სამსახურში მიღების თარიღი; შენიშვნა 

პერსონალური მონაცემების შეგროვება, დამუშავება, შენახვა და გადაცემა 

აღნიშნულ პერიოდში, ინსტიტუტის მიერ პერსონალური მონაცემების შეგროვება, დამუშავება, შენახვა და სხვისთვის გადაცემა 
ხორციელდებოდა საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის და „პერსონალურ მონაცემთა შესახებ“ საქართველოს 
კანონის მოთხოვნების დაცვით 

კოლეგიური საჯარო 
დაწესებულების სხდომის დახურვის 

თაობაზე მიღებული 
გადაწყვეტილებების რაოდენობა 

სხდომის დახურვის  
საფუძველი - შესაბამისი 
საკანონმდებლო აქტები 

 

გასაჩივრებასთან 
დაკავშირებული ხარჯები 

 

მომჩივანი მხარის სასარგებლოდ 
სასამართლოს მიერ  დაკისრებული  
გადასახდელი თანხის ოდენობა 

 

0 X 0 0 



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

 
8. სტატისტიკური მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილების შესახებ:  

 
 
ნიკოლოზ ჩიხრაძე 
დირექტორი 
 
 
 

საჯარო მოსამსახურეთა მიერ  სზაკ-ის მოთხოვნების 
დარღვევის რაოდენობა 

დარღვევებზე პასუხიმგებელ პირებზე დისციპლინური 
სახდელის დადების რაოდენობა 

0 0 

შემოსული საჯარო 
ინფორმაციის მოთხოვნები 
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 0 0 0 0 
უცხო ქვეყნის მოქალაქე  0 0 0 0 

მოქალაქეობის არ მქონე პირი 0 0 0 0 
არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) 
იურიდიული პირი  

4 4 0 0 

სამეწარმეო იურიდიული 
პირი  0 0 0 0 

მედია საშუალება (ბეჭდვითი, 
ონლაინ, სატელევიზიო 

საშუალება) / ჟურნალისტი  
0 0 0 0 

დიპლომატიური 
წარმომადგენლობა/ 

საერთაშორისო ორგანიზაცია 
0 0 0 0 

ადმინისტრაციული ორგანო 7 7 0 0 
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