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სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 
 
                                                                                              

განცხადება 
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით) 

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და  მე-40 მუხლების თანახმად, 
გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:  
 
1) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე თანამდებობის პირებზე 

(ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების 
მიხედვით; 

2) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე თანამდებობის პირებზე 
(ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული სახელფასო დანამატების 
ოდენობა თვეების მიხედვით; 

3) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე ხელმძღვანელსა და მის 
მოადგილეებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ   სამართლებრივი 
აქტების ასლები, მისი დანართების  და მოხსენებითი ბარათების ასლები; 

4) 2016 წლის ბიუჯეტის გეგმით  შრომის ანაზღაურების ფონდიდან პრემიებისა და სახელფასო 
დანამატებისათვის (ცალ-ცალკე) განსაზღვრული თანხები;   

5) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  საშტატო თანამშრომლებზე შრომის 
ანაზღაურებისთვის (სარგო, პრემია, დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯები; 

6) 2011-2015 წლებში(ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) შტატგარეშე თანამშრომლებზე შრომის 
ანაზღაურებისთვის (სარგო, პრემია, დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯები; 

7) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ 
ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯები;  

8) 2011-2015 წლებში(ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  ე.წ. „როუმინგულ“ მომსახურებაზე 
გაწეული  ხარჯები; 

9) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) სატელეფონო საუბრებზე გაწეული 
სატელეკომუნიკაციო ხარჯები; 

10) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები;  
11) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) ავტომობილების შესყიდვაზე გაწეული 

ხარჯები; 
12) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები; 
13) დღეის მდგომარეობით ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი; (ავტომობილის 

მოდელის, ავტომობილის გამოშვების წელის, შესყიდვის თარიღის, შესყიდვის ფასის და 
ნარჩენი ღირებულების მითითებით. ასევე საჯარო მოხელის თანამდებობა, რომელსაც 
გადაცემული აქვს მფლობელობაში შესაბამისი ავტოსატრანსპორტო საშუალება); 



14) 2015 წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია, შესყიდვის 
სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით; 

15) დღეის მდგომარეობით მოქმედი საშტატო ნუსხა თანამდებობრივი სარგოების მითითებით; 
16) დღეის მდგომარეობით ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობაზე  დანიშნული პირების 

სამუშაო გამოცდილების (CV) შესახებ ინფორმაცია, ასევე აღნიშნულ თანამდებობაზე 
დანიშვნის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ასლები; 

17) 2011-2015 წლების (ცალ-ცალკე) 31 დეკემბრის მდგომარეობით დასაქმებული 
თანამშრომლების რაოდენობა (საშტატო და შტატგარეშე ცალ-ცალკე); 

18)  2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  განთავისუფლებულ თანამშრომელთა 
რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით; 

19) დღეის მდგომარეობით საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში/სამსახურში (მათ 
შორის პრესსამსახურში) დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა (საშტატო და 
შტატგარეშე ცალ-ცალკე) და/ან აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული ცალკეული პირების 
რაოდენობა (ვებგვერდის ადმინისტრატორის და სოციალური მედიის გვერდის 
ადმინისტრატორის ჩათვლით); 

20) 2015 წელს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში/სამსახურში (მათ შორის 
პრესსამსახურში) დასაქმებულ პირთა შრომის ანაზღაურება (საერთო ოდენობა) და/ან 
აღნიშნული  საქმიანობით დაკავებული ცალკეული პირების შრომის ანაზღაურების ხარჯები 
(საერთო ოდენობა); 

21) 2015 წელს გაწეული სარეკლამო ხარჯების ოდენობა, მათ შორის სატელევიზიო, ინტერნეტ, 
სოციალური ქსელის, საბეჭდი მასალების, ბროშურების, ბუკლეტების და სხვა სარეკლამო 
ხარჯები (ცალ-ცალკე სარეკლამო ხარჯების სახეობების მიხედვით); 

22) 2015 წელს საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისათვის გამართული შეხვედრების 
რაოდენობა და გაწეული ხარჯები (საერთო ოდენობა); 

23) 2012-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) გამართული საჯარო კონსულტაციების 
რაოდენობა;  

24) 2015 წელს საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხით გაწეული საკონსულტაციო 
მომსახურების დაქირავების ხარჯები; 

25) კანონპროექტის/რეგულაციის/რეფორმის შემუშავების პროცესში კერძო და არასამთავრობო 
სექტორთან კომუნიკაციისა და პროცესში ჩართულობის სტრატეგია;  

26) მოცემული დროისთვის რა სახის კანონპროექტებზე/რეგულაციებზე/რეფორმაზე მუშაობს 
თქვენი უწყება და რა ეტაპზეა მათი განხორციელება (პოლიტიკის შემუშავების საწყისი ეტაპი, 
მომზადებულია და წარდგენილია საკანონმდებლო ინიციატივა საქართველოს პარლამენტში, 
საკანონმდებლო ცვლილებები შევიდა ძალაში); 

27)  აღნიშნულ კანონპროექტებზე/რეგულაციებზე/რეფორმაზე მუშაობის პროცესში კერძო და 
არასამთავრობო სექტორის ჩართულობის მიზნით, რამდენი შეხვედრა, საჯარო დისკუსია, 
სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ჩატარდა; 

28) აღნიშნული შეხვედრების, საჯარო დისკუსიების და/ან სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების 
ოქმების ასლები; 

29) მოცემულ კანონპროექტთან/რეგულაციასთან დაკავშირებით  შემუშავებული საკანონმდებლო 
ზეგავლენის შეფასება. 



 
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსით დადგენილ ვადებში.  
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის 
ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ  
ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ  ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე -  
info@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. 
გაცნობებთ, რომა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, 
გადაიხადოს„საჯაროინფორმაციისასლისგადაღებისმოსაკრებლისშესახებ“საქართველოსკანონი
თდადგენილიმოსაკრებელი. 
 
პატივისცემით,                                                                                                                                                                        
 
გიორგი კლდიაშვილი 
 
დირექტორი 
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საკანონმდებლო მაცნეს 

                                                                                           

განცხადება 
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით) 

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და  მე-40 მუხლების თანახმად, 
გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:  
 
30) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე თანამდებობის პირებზე 

(ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების 
მიხედვით; 

31) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე თანამდებობის პირებზე 
(ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული სახელფასო დანამატების 
ოდენობა თვეების მიხედვით; 

32) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე ხელმძღვანელსა და მის 
მოადგილეებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ   სამართლებრივი 
აქტების ასლები, მისი დანართების  და მოხსენებითი ბარათების ასლები; 

33) 2016 წლის ბიუჯეტის გეგმით  შრომის ანაზღაურების ფონდიდან პრემიებისა და სახელფასო 
დანამატებისათვის (ცალ-ცალკე) განსაზღვრული თანხები;   

34) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  საშტატო თანამშრომლებზე შრომის 
ანაზღაურებისთვის (სარგო, პრემია, დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯები; 

35) 2011-2015 წლებში(ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) შტატგარეშე თანამშრომლებზე შრომის 
ანაზღაურებისთვის (სარგო, პრემია, დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯები; 

36) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ 
ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯები;  

37) 2011-2015 წლებში(ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  ე.წ. „როუმინგულ“ მომსახურებაზე 
გაწეული  ხარჯები; 

38) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) სატელეფონო საუბრებზე გაწეული 
სატელეკომუნიკაციო ხარჯები; 

39) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები;  
40) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) ავტომობილების შესყიდვაზე გაწეული 

ხარჯები; 
41) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები; 
42) დღეის მდგომარეობით ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი; (ავტომობილის 

მოდელის, ავტომობილის გამოშვების წელის, შესყიდვის თარიღის, შესყიდვის ფასის და 
ნარჩენი ღირებულების მითითებით. ასევე საჯარო მოხელის თანამდებობა, რომელსაც 
გადაცემული აქვს მფლობელობაში შესაბამისი ავტოსატრანსპორტო საშუალება); 



43) 2015 წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია, შესყიდვის 
სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით; 

44) დღეის მდგომარეობით მოქმედი საშტატო ნუსხა თანამდებობრივი სარგოების მითითებით; 
45) დღეის მდგომარეობით ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობაზე  დანიშნული პირების 

სამუშაო გამოცდილების (CV) შესახებ ინფორმაცია, ასევე აღნიშნულ თანამდებობაზე 
დანიშვნის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ასლები; 

46) 2011-2015 წლების (ცალ-ცალკე) 31 დეკემბრის მდგომარეობით დასაქმებული 
თანამშრომლების რაოდენობა (საშტატო და შტატგარეშე ცალ-ცალკე); 

47)  2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  განთავისუფლებულ თანამშრომელთა 
რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით; 

48) დღეის მდგომარეობით საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში/სამსახურში (მათ 
შორის პრესსამსახურში) დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა (საშტატო და 
შტატგარეშე ცალ-ცალკე) და/ან აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული ცალკეული პირების 
რაოდენობა (ვებგვერდის ადმინისტრატორის და სოციალური მედიის გვერდის 
ადმინისტრატორის ჩათვლით); 

49) 2015 წელს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში/სამსახურში (მათ შორის 
პრესსამსახურში) დასაქმებულ პირთა შრომის ანაზღაურება (საერთო ოდენობა) და/ან 
აღნიშნული  საქმიანობით დაკავებული ცალკეული პირების შრომის ანაზღაურების ხარჯები 
(საერთო ოდენობა); 

50) 2015 წელს გაწეული სარეკლამო ხარჯების ოდენობა, მათ შორის სატელევიზიო, ინტერნეტ, 
სოციალური ქსელის, საბეჭდი მასალების, ბროშურების, ბუკლეტების და სხვა სარეკლამო 
ხარჯები (ცალ-ცალკე სარეკლამო ხარჯების სახეობების მიხედვით); 

51) 2015 წელს საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისათვის გამართული შეხვედრების 
რაოდენობა და გაწეული ხარჯები (საერთო ოდენობა); 

52) 2012-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) გამართული საჯარო კონსულტაციების 
რაოდენობა;  

53) 2015 წელს საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხით გაწეული საკონსულტაციო 
მომსახურების დაქირავების ხარჯები; 

54) კანონპროექტის/რეგულაციის/რეფორმის შემუშავების პროცესში კერძო და არასამთავრობო 
სექტორთან კომუნიკაციისა და პროცესში ჩართულობის სტრატეგია;  

55) მოცემული დროისთვის რა სახის კანონპროექტებზე/რეგულაციებზე/რეფორმაზე მუშაობს 
თქვენი უწყება და რა ეტაპზეა მათი განხორციელება (პოლიტიკის შემუშავების საწყისი ეტაპი, 
მომზადებულია და წარდგენილია საკანონმდებლო ინიციატივა საქართველოს პარლამენტში, 
საკანონმდებლო ცვლილებები შევიდა ძალაში); 

56)  აღნიშნულ კანონპროექტებზე/რეგულაციებზე/რეფორმაზე მუშაობის პროცესში კერძო და 
არასამთავრობო სექტორის ჩართულობის მიზნით, რამდენი შეხვედრა, საჯარო დისკუსია, 
სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ჩატარდა; 

57) აღნიშნული შეხვედრების, საჯარო დისკუსიების და/ან სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების 
ოქმების ასლები; 

58) მოცემულ კანონპროექტთან/რეგულაციასთან დაკავშირებით  შემუშავებული საკანონმდებლო 
ზეგავლენის შეფასება. 



 
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსით დადგენილ ვადებში.  
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის 
ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ  
ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ  ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე -  
info@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. 
გაცნობებთ, რომა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, 
გადაიხადოს„საჯაროინფორმაციისასლისგადაღებისმოსაკრებლისშესახებ“საქართველოსკანონი
თდადგენილიმოსაკრებელი. 
 
პატივისცემით,                                                                                                                                                                        
 
გიორგი კლდიაშვილი 
 
დირექტორი 
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იუსტიციის სახლს 
 
                                                                                              

განცხადება 
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით) 

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და  მე-40 მუხლების თანახმად, 
გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:  
 
59) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე თანამდებობის პირებზე 

(ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების 
მიხედვით; 

60) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე თანამდებობის პირებზე 
(ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული სახელფასო დანამატების 
ოდენობა თვეების მიხედვით; 

61) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე ხელმძღვანელსა და მის 
მოადგილეებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ   სამართლებრივი 
აქტების ასლები, მისი დანართების  და მოხსენებითი ბარათების ასლები; 

62) 2016 წლის ბიუჯეტის გეგმით  შრომის ანაზღაურების ფონდიდან პრემიებისა და სახელფასო 
დანამატებისათვის (ცალ-ცალკე) განსაზღვრული თანხები;   

63) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  საშტატო თანამშრომლებზე შრომის 
ანაზღაურებისთვის (სარგო, პრემია, დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯები; 

64) 2011-2015 წლებში(ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) შტატგარეშე თანამშრომლებზე შრომის 
ანაზღაურებისთვის (სარგო, პრემია, დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯები; 

65) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ 
ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯები;  

66) 2011-2015 წლებში(ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  ე.წ. „როუმინგულ“ მომსახურებაზე 
გაწეული  ხარჯები; 

67) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) სატელეფონო საუბრებზე გაწეული 
სატელეკომუნიკაციო ხარჯები; 

68) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები;  
69) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) ავტომობილების შესყიდვაზე გაწეული 

ხარჯები; 
70) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები; 
71) დღეის მდგომარეობით ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი; (ავტომობილის 

მოდელის, ავტომობილის გამოშვების წელის, შესყიდვის თარიღის, შესყიდვის ფასის და 
ნარჩენი ღირებულების მითითებით. ასევე საჯარო მოხელის თანამდებობა, რომელსაც 
გადაცემული აქვს მფლობელობაში შესაბამისი ავტოსატრანსპორტო საშუალება); 



72) 2015 წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია, შესყიდვის 
სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით; 

73) დღეის მდგომარეობით მოქმედი საშტატო ნუსხა თანამდებობრივი სარგოების მითითებით; 
74) დღეის მდგომარეობით ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობაზე  დანიშნული პირების 

სამუშაო გამოცდილების (CV) შესახებ ინფორმაცია, ასევე აღნიშნულ თანამდებობაზე 
დანიშვნის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ასლები; 

75) 2011-2015 წლების (ცალ-ცალკე) 31 დეკემბრის მდგომარეობით დასაქმებული 
თანამშრომლების რაოდენობა (საშტატო და შტატგარეშე ცალ-ცალკე); 

76)  2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  განთავისუფლებულ თანამშრომელთა 
რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით; 

77) დღეის მდგომარეობით საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში/სამსახურში (მათ 
შორის პრესსამსახურში) დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა (საშტატო და 
შტატგარეშე ცალ-ცალკე) და/ან აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული ცალკეული პირების 
რაოდენობა (ვებგვერდის ადმინისტრატორის და სოციალური მედიის გვერდის 
ადმინისტრატორის ჩათვლით); 

78) 2015 წელს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში/სამსახურში (მათ შორის 
პრესსამსახურში) დასაქმებულ პირთა შრომის ანაზღაურება (საერთო ოდენობა) და/ან 
აღნიშნული  საქმიანობით დაკავებული ცალკეული პირების შრომის ანაზღაურების ხარჯები 
(საერთო ოდენობა); 

79) 2015 წელს გაწეული სარეკლამო ხარჯების ოდენობა, მათ შორის სატელევიზიო, ინტერნეტ, 
სოციალური ქსელის, საბეჭდი მასალების, ბროშურების, ბუკლეტების და სხვა სარეკლამო 
ხარჯები (ცალ-ცალკე სარეკლამო ხარჯების სახეობების მიხედვით); 

80) 2015 წელს საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისათვის გამართული შეხვედრების 
რაოდენობა და გაწეული ხარჯები (საერთო ოდენობა); 

81) 2012-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) გამართული საჯარო კონსულტაციების 
რაოდენობა;  

82) 2015 წელს საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხით გაწეული საკონსულტაციო 
მომსახურების დაქირავების ხარჯები; 

83) კანონპროექტის/რეგულაციის/რეფორმის შემუშავების პროცესში კერძო და არასამთავრობო 
სექტორთან კომუნიკაციისა და პროცესში ჩართულობის სტრატეგია;  

84) მოცემული დროისთვის რა სახის კანონპროექტებზე/რეგულაციებზე/რეფორმაზე მუშაობს 
თქვენი უწყება და რა ეტაპზეა მათი განხორციელება (პოლიტიკის შემუშავების საწყისი ეტაპი, 
მომზადებულია და წარდგენილია საკანონმდებლო ინიციატივა საქართველოს პარლამენტში, 
საკანონმდებლო ცვლილებები შევიდა ძალაში); 

85)  აღნიშნულ კანონპროექტებზე/რეგულაციებზე/რეფორმაზე მუშაობის პროცესში კერძო და 
არასამთავრობო სექტორის ჩართულობის მიზნით, რამდენი შეხვედრა, საჯარო დისკუსია, 
სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ჩატარდა; 

86) აღნიშნული შეხვედრების, საჯარო დისკუსიების და/ან სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების 
ოქმების ასლები; 

87) მოცემულ კანონპროექტთან/რეგულაციასთან დაკავშირებით  შემუშავებული საკანონმდებლო 
ზეგავლენის შეფასება. 



 
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსით დადგენილ ვადებში.  
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის 
ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ  
ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ  ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე -  
info@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. 
გაცნობებთ, რომა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, 
გადაიხადოს„საჯაროინფორმაციისასლისგადაღებისმოსაკრებლისშესახებ“საქართველოსკანონი
თდადგენილიმოსაკრებელი. 
 
პატივისცემით,                                                                                                                                                                        
 
გიორგი კლდიაშვილი 
 
დირექტორი 
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აღსრულების ეროვნულ ბიუროს 
 
                                                                                              

განცხადება 
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით) 

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და  მე-40 მუხლების თანახმად, 
გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:  
 
88) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე თანამდებობის პირებზე 

(ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების 
მიხედვით; 

89) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე თანამდებობის პირებზე 
(ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული სახელფასო დანამატების 
ოდენობა თვეების მიხედვით; 

90) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე ხელმძღვანელსა და მის 
მოადგილეებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ   სამართლებრივი 
აქტების ასლები, მისი დანართების  და მოხსენებითი ბარათების ასლები; 

91) 2016 წლის ბიუჯეტის გეგმით  შრომის ანაზღაურების ფონდიდან პრემიებისა და სახელფასო 
დანამატებისათვის (ცალ-ცალკე) განსაზღვრული თანხები;   

92) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  საშტატო თანამშრომლებზე შრომის 
ანაზღაურებისთვის (სარგო, პრემია, დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯები; 

93) 2011-2015 წლებში(ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) შტატგარეშე თანამშრომლებზე შრომის 
ანაზღაურებისთვის (სარგო, პრემია, დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯები; 

94) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ 
ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯები;  

95) 2011-2015 წლებში(ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  ე.წ. „როუმინგულ“ მომსახურებაზე 
გაწეული  ხარჯები; 

96) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) სატელეფონო საუბრებზე გაწეული 
სატელეკომუნიკაციო ხარჯები; 

97) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები;  
98) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) ავტომობილების შესყიდვაზე გაწეული 

ხარჯები; 
99) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები; 
100) დღეის მდგომარეობით ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი; 

(ავტომობილის მოდელის, ავტომობილის გამოშვების წელის, შესყიდვის თარიღის, შესყიდვის 
ფასის და ნარჩენი ღირებულების მითითებით. ასევე საჯარო მოხელის თანამდებობა, 
რომელსაც გადაცემული აქვს მფლობელობაში შესაბამისი ავტოსატრანსპორტო საშუალება); 



101) 2015 წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია, 
შესყიდვის სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით; 

102) დღეის მდგომარეობით მოქმედი საშტატო ნუსხა თანამდებობრივი სარგოების 
მითითებით; 

103) დღეის მდგომარეობით ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობაზე  დანიშნული პირების 
სამუშაო გამოცდილების (CV) შესახებ ინფორმაცია, ასევე აღნიშნულ თანამდებობაზე 
დანიშვნის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ასლები; 

104) 2011-2015 წლების (ცალ-ცალკე) 31 დეკემბრის მდგომარეობით დასაქმებული 
თანამშრომლების რაოდენობა (საშტატო და შტატგარეშე ცალ-ცალკე); 

105)  2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  განთავისუფლებულ თანამშრომელთა 
რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით; 

106) დღეის მდგომარეობით საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში/სამსახურში 
(მათ შორის პრესსამსახურში) დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა (საშტატო და 
შტატგარეშე ცალ-ცალკე) და/ან აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული ცალკეული პირების 
რაოდენობა (ვებგვერდის ადმინისტრატორის და სოციალური მედიის გვერდის 
ადმინისტრატორის ჩათვლით); 

107) 2015 წელს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში/სამსახურში (მათ შორის 
პრესსამსახურში) დასაქმებულ პირთა შრომის ანაზღაურება (საერთო ოდენობა) და/ან 
აღნიშნული  საქმიანობით დაკავებული ცალკეული პირების შრომის ანაზღაურების ხარჯები 
(საერთო ოდენობა); 

108) 2015 წელს გაწეული სარეკლამო ხარჯების ოდენობა, მათ შორის სატელევიზიო, 
ინტერნეტ, სოციალური ქსელის, საბეჭდი მასალების, ბროშურების, ბუკლეტების და სხვა 
სარეკლამო ხარჯები (ცალ-ცალკე სარეკლამო ხარჯების სახეობების მიხედვით); 

109) 2015 წელს საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისათვის გამართული შეხვედრების 
რაოდენობა და გაწეული ხარჯები (საერთო ოდენობა); 

110) 2012-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) გამართული საჯარო კონსულტაციების 
რაოდენობა;  

111) 2015 წელს საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხით გაწეული საკონსულტაციო 
მომსახურების დაქირავების ხარჯები; 

112) კანონპროექტის/რეგულაციის/რეფორმის შემუშავების პროცესში კერძო და 
არასამთავრობო სექტორთან კომუნიკაციისა და პროცესში ჩართულობის სტრატეგია;  

113) მოცემული დროისთვის რა სახის კანონპროექტებზე/რეგულაციებზე/რეფორმაზე მუშაობს 
თქვენი უწყება და რა ეტაპზეა მათი განხორციელება (პოლიტიკის შემუშავების საწყისი ეტაპი, 
მომზადებულია და წარდგენილია საკანონმდებლო ინიციატივა საქართველოს პარლამენტში, 
საკანონმდებლო ცვლილებები შევიდა ძალაში); 

114)  აღნიშნულ კანონპროექტებზე/რეგულაციებზე/რეფორმაზე მუშაობის პროცესში კერძო და 
არასამთავრობო სექტორის ჩართულობის მიზნით, რამდენი შეხვედრა, საჯარო დისკუსია, 
სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ჩატარდა; 

115) აღნიშნული შეხვედრების, საჯარო დისკუსიების და/ან სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების 
ოქმების ასლები; 



116) მოცემულ კანონპროექტთან/რეგულაციასთან დაკავშირებით  შემუშავებული 
საკანონმდებლო ზეგავლენის შეფასება. 

 
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსით დადგენილ ვადებში.  
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის 
ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ  
ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ  ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე -  
info@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. 
გაცნობებთ, რომა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, 
გადაიხადოს„საჯაროინფორმაციისასლისგადაღებისმოსაკრებლისშესახებ“საქართველოსკანონი
თდადგენილიმოსაკრებელი. 
 
პატივისცემით,                                                                                                                                                                        
 
გიორგი კლდიაშვილი 
 
დირექტორი 
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მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს 

 
                                                                                              

განცხადება 
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით) 

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და  მე-40 მუხლების თანახმად, 
გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:  
 
117) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე თანამდებობის 

პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა 
თვეების მიხედვით; 

118) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე თანამდებობის 
პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული სახელფასო 
დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით; 

119) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე ხელმძღვანელსა და 
მის მოადგილეებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ   
სამართლებრივი აქტების ასლები, მისი დანართების  და მოხსენებითი ბარათების ასლები; 

120) 2016 წლის ბიუჯეტის გეგმით  შრომის ანაზღაურების ფონდიდან პრემიებისა და 
სახელფასო დანამატებისათვის (ცალ-ცალკე) განსაზღვრული თანხები;   

121) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  საშტატო თანამშრომლებზე შრომის 
ანაზღაურებისთვის (სარგო, პრემია, დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯები; 

122) 2011-2015 წლებში(ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) შტატგარეშე თანამშრომლებზე შრომის 
ანაზღაურებისთვის (სარგო, პრემია, დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯები; 

123) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ 
ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯები;  

124) 2011-2015 წლებში(ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  ე.წ. „როუმინგულ“ მომსახურებაზე 
გაწეული  ხარჯები; 

125) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) სატელეფონო საუბრებზე გაწეული 
სატელეკომუნიკაციო ხარჯები; 

126) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) გაწეული წარმომადგენლობითი 
ხარჯები;  

127) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) ავტომობილების შესყიდვაზე გაწეული 
ხარჯები; 

128) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) საწვავის მოხმარებაზე გაწეული 
ხარჯები; 

129) დღეის მდგომარეობით ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი; 
(ავტომობილის მოდელის, ავტომობილის გამოშვების წელის, შესყიდვის თარიღის, შესყიდვის 



ფასის და ნარჩენი ღირებულების მითითებით. ასევე საჯარო მოხელის თანამდებობა, 
რომელსაც გადაცემული აქვს მფლობელობაში შესაბამისი ავტოსატრანსპორტო საშუალება); 

130) 2015 წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია, 
შესყიდვის სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით; 

131) დღეის მდგომარეობით მოქმედი საშტატო ნუსხა თანამდებობრივი სარგოების 
მითითებით; 

132) დღეის მდგომარეობით ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობაზე  დანიშნული პირების 
სამუშაო გამოცდილების (CV) შესახებ ინფორმაცია, ასევე აღნიშნულ თანამდებობაზე 
დანიშვნის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ასლები; 

133) 2011-2015 წლების (ცალ-ცალკე) 31 დეკემბრის მდგომარეობით დასაქმებული 
თანამშრომლების რაოდენობა (საშტატო და შტატგარეშე ცალ-ცალკე); 

134)  2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  განთავისუფლებულ თანამშრომელთა 
რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით; 

135) დღეის მდგომარეობით საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში/სამსახურში 
(მათ შორის პრესსამსახურში) დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა (საშტატო და 
შტატგარეშე ცალ-ცალკე) და/ან აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული ცალკეული პირების 
რაოდენობა (ვებგვერდის ადმინისტრატორის და სოციალური მედიის გვერდის 
ადმინისტრატორის ჩათვლით); 

136) 2015 წელს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში/სამსახურში (მათ შორის 
პრესსამსახურში) დასაქმებულ პირთა შრომის ანაზღაურება (საერთო ოდენობა) და/ან 
აღნიშნული  საქმიანობით დაკავებული ცალკეული პირების შრომის ანაზღაურების ხარჯები 
(საერთო ოდენობა); 

137) 2015 წელს გაწეული სარეკლამო ხარჯების ოდენობა, მათ შორის სატელევიზიო, 
ინტერნეტ, სოციალური ქსელის, საბეჭდი მასალების, ბროშურების, ბუკლეტების და სხვა 
სარეკლამო ხარჯები (ცალ-ცალკე სარეკლამო ხარჯების სახეობების მიხედვით); 

138) 2015 წელს საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისათვის გამართული შეხვედრების 
რაოდენობა და გაწეული ხარჯები (საერთო ოდენობა); 

139) 2012-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) გამართული საჯარო კონსულტაციების 
რაოდენობა;  

140) 2015 წელს საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხით გაწეული საკონსულტაციო 
მომსახურების დაქირავების ხარჯები; 

141) კანონპროექტის/რეგულაციის/რეფორმის შემუშავების პროცესში კერძო და 
არასამთავრობო სექტორთან კომუნიკაციისა და პროცესში ჩართულობის სტრატეგია;  

142) მოცემული დროისთვის რა სახის კანონპროექტებზე/რეგულაციებზე/რეფორმაზე მუშაობს 
თქვენი უწყება და რა ეტაპზეა მათი განხორციელება (პოლიტიკის შემუშავების საწყისი ეტაპი, 
მომზადებულია და წარდგენილია საკანონმდებლო ინიციატივა საქართველოს პარლამენტში, 
საკანონმდებლო ცვლილებები შევიდა ძალაში); 

143)  აღნიშნულ კანონპროექტებზე/რეგულაციებზე/რეფორმაზე მუშაობის პროცესში კერძო და 
არასამთავრობო სექტორის ჩართულობის მიზნით, რამდენი შეხვედრა, საჯარო დისკუსია, 
სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ჩატარდა; 



144) აღნიშნული შეხვედრების, საჯარო დისკუსიების და/ან სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების 
ოქმების ასლები; 

145) მოცემულ კანონპროექტთან/რეგულაციასთან დაკავშირებით  შემუშავებული 
საკანონმდებლო ზეგავლენის შეფასება. 

 
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსით დადგენილ ვადებში.  
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის 
ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ  
ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ  ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე -  
info@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. 
გაცნობებთ, რომა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, 
გადაიხადოს„საჯაროინფორმაციისასლისგადაღებისმოსაკრებლისშესახებ“საქართველოსკანონი
თდადგენილიმოსაკრებელი. 
 
პატივისცემით,                                                                                                                                                                        
 
გიორგი კლდიაშვილი 
 
დირექტორი 
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სსიპ „სმართ ლოჯიქს“ 

                                                                                              

განცხადება 
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით) 

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და  მე-40 მუხლების თანახმად, 
გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:  
 
146) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე თანამდებობის 

პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა 
თვეების მიხედვით; 

147) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე თანამდებობის 
პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული სახელფასო 
დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით; 

148) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე ხელმძღვანელსა და 
მის მოადგილეებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ   
სამართლებრივი აქტების ასლები, მისი დანართების  და მოხსენებითი ბარათების ასლები; 

149) 2016 წლის ბიუჯეტის გეგმით  შრომის ანაზღაურების ფონდიდან პრემიებისა და 
სახელფასო დანამატებისათვის (ცალ-ცალკე) განსაზღვრული თანხები;   

150) 2013-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  საშტატო თანამშრომლებზე შრომის 
ანაზღაურებისთვის (სარგო, პრემია, დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯები; 

151) 2013-2015 წლებში(ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) შტატგარეშე თანამშრომლებზე შრომის 
ანაზღაურებისთვის (სარგო, პრემია, დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯები; 

152) 2013-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ 
ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯები;  

153) 2013-2015 წლებში(ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  ე.წ. „როუმინგულ“ მომსახურებაზე 
გაწეული  ხარჯები; 

154) 2013-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) სატელეფონო საუბრებზე გაწეული 
სატელეკომუნიკაციო ხარჯები; 

155) 2013-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) გაწეული წარმომადგენლობითი 
ხარჯები;  

156) 2013-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) ავტომობილების შესყიდვაზე გაწეული 
ხარჯები; 

157) 2013-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) საწვავის მოხმარებაზე გაწეული 
ხარჯები; 

158) დღეის მდგომარეობით ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი; 
(ავტომობილის მოდელის, ავტომობილის გამოშვების წელის, შესყიდვის თარიღის, შესყიდვის 
ფასის და ნარჩენი ღირებულების მითითებით. ასევე საჯარო მოხელის თანამდებობა, 
რომელსაც გადაცემული აქვს მფლობელობაში შესაბამისი ავტოსატრანსპორტო საშუალება); 



159) 2015 წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია, 
შესყიდვის სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით; 

160) დღეის მდგომარეობით მოქმედი საშტატო ნუსხა თანამდებობრივი სარგოების 
მითითებით; 

161) დღეის მდგომარეობით ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობაზე  დანიშნული პირების 
სამუშაო გამოცდილების (CV) შესახებ ინფორმაცია, ასევე აღნიშნულ თანამდებობაზე 
დანიშვნის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ასლები; 

162) 2013-2015 წლების (ცალ-ცალკე) 31 დეკემბრის მდგომარეობით დასაქმებული 
თანამშრომლების რაოდენობა (საშტატო და შტატგარეშე ცალ-ცალკე); 

163)  2013-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  განთავისუფლებულ თანამშრომელთა 
რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით; 

164) დღეის მდგომარეობით საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში/სამსახურში 
(მათ შორის პრესსამსახურში) დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა (საშტატო და 
შტატგარეშე ცალ-ცალკე) და/ან აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული ცალკეული პირების 
რაოდენობა (ვებგვერდის ადმინისტრატორის და სოციალური მედიის გვერდის 
ადმინისტრატორის ჩათვლით); 

165) 2015 წელს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში/სამსახურში (მათ შორის 
პრესსამსახურში) დასაქმებულ პირთა შრომის ანაზღაურება (საერთო ოდენობა) და/ან 
აღნიშნული  საქმიანობით დაკავებული ცალკეული პირების შრომის ანაზღაურების ხარჯები 
(საერთო ოდენობა); 

166) 2015 წელს გაწეული სარეკლამო ხარჯების ოდენობა, მათ შორის სატელევიზიო, 
ინტერნეტ, სოციალური ქსელის, საბეჭდი მასალების, ბროშურების, ბუკლეტების და სხვა 
სარეკლამო ხარჯები (ცალ-ცალკე სარეკლამო ხარჯების სახეობების მიხედვით); 

167) 2015 წელს საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისათვის გამართული შეხვედრების 
რაოდენობა და გაწეული ხარჯები (საერთო ოდენობა); 

168) 2012-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) გამართული საჯარო კონსულტაციების 
რაოდენობა;  

169) 2015 წელს საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხით გაწეული საკონსულტაციო 
მომსახურების დაქირავების ხარჯები; 

170) კანონპროექტის/რეგულაციის/რეფორმის შემუშავების პროცესში კერძო და 
არასამთავრობო სექტორთან კომუნიკაციისა და პროცესში ჩართულობის სტრატეგია;  

171) მოცემული დროისთვის რა სახის კანონპროექტებზე/რეგულაციებზე/რეფორმაზე მუშაობს 
თქვენი უწყება და რა ეტაპზეა მათი განხორციელება (პოლიტიკის შემუშავების საწყისი ეტაპი, 
მომზადებულია და წარდგენილია საკანონმდებლო ინიციატივა საქართველოს პარლამენტში, 
საკანონმდებლო ცვლილებები შევიდა ძალაში); 

172)  აღნიშნულ კანონპროექტებზე/რეგულაციებზე/რეფორმაზე მუშაობის პროცესში კერძო და 
არასამთავრობო სექტორის ჩართულობის მიზნით, რამდენი შეხვედრა, საჯარო დისკუსია, 
სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ჩატარდა; 

173) აღნიშნული შეხვედრების, საჯარო დისკუსიების და/ან სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების 
ოქმების ასლები; 



174) მოცემულ კანონპროექტთან/რეგულაციასთან დაკავშირებით  შემუშავებული 
საკანონმდებლო ზეგავლენის შეფასება. 

 
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსით დადგენილ ვადებში.  
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის 
ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ  
ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ  ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე -  
info@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. 
გაცნობებთ, რომა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, 
გადაიხადოს„საჯაროინფორმაციისასლისგადაღებისმოსაკრებლისშესახებ“საქართველოსკანონი
თდადგენილიმოსაკრებელი. 
 
პატივისცემით,                                                                                                                                                                        
 
გიორგი კლდიაშვილი 
 
დირექტორი 
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საქართველოს ეროვნულ არქივს 

 
                                                                                              

განცხადება 
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით) 

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და  მე-40 მუხლების თანახმად, 
გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:  
 
175) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე თანამდებობის 

პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა 
თვეების მიხედვით; 

176) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე თანამდებობის 
პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული სახელფასო 
დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით; 

177) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე ხელმძღვანელსა და 
მის მოადგილეებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ   
სამართლებრივი აქტების ასლები, მისი დანართების  და მოხსენებითი ბარათების ასლები; 

178) 2016 წლის ბიუჯეტის გეგმით  შრომის ანაზღაურების ფონდიდან პრემიებისა და 
სახელფასო დანამატებისათვის (ცალ-ცალკე) განსაზღვრული თანხები;   

179) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  საშტატო თანამშრომლებზე შრომის 
ანაზღაურებისთვის (სარგო, პრემია, დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯები; 

180) 2011-2015 წლებში(ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) შტატგარეშე თანამშრომლებზე შრომის 
ანაზღაურებისთვის (სარგო, პრემია, დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯები; 

181) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ 
ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯები;  

182) 2011-2015 წლებში(ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  ე.წ. „როუმინგულ“ მომსახურებაზე 
გაწეული  ხარჯები; 

183) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) სატელეფონო საუბრებზე გაწეული 
სატელეკომუნიკაციო ხარჯები; 

184) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) გაწეული წარმომადგენლობითი 
ხარჯები;  

185) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) ავტომობილების შესყიდვაზე გაწეული 
ხარჯები; 

186) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) საწვავის მოხმარებაზე გაწეული 
ხარჯები; 

187) დღეის მდგომარეობით ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი; 
(ავტომობილის მოდელის, ავტომობილის გამოშვების წელის, შესყიდვის თარიღის, შესყიდვის 



ფასის და ნარჩენი ღირებულების მითითებით. ასევე საჯარო მოხელის თანამდებობა, 
რომელსაც გადაცემული აქვს მფლობელობაში შესაბამისი ავტოსატრანსპორტო საშუალება); 

188) 2015 წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია, 
შესყიდვის სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით; 

189) დღეის მდგომარეობით მოქმედი საშტატო ნუსხა თანამდებობრივი სარგოების 
მითითებით; 

190) დღეის მდგომარეობით ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობაზე  დანიშნული პირების 
სამუშაო გამოცდილების (CV) შესახებ ინფორმაცია, ასევე აღნიშნულ თანამდებობაზე 
დანიშვნის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ასლები; 

191) 2011-2015 წლების (ცალ-ცალკე) 31 დეკემბრის მდგომარეობით დასაქმებული 
თანამშრომლების რაოდენობა (საშტატო და შტატგარეშე ცალ-ცალკე); 

192)  2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  განთავისუფლებულ თანამშრომელთა 
რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით; 

193) დღეის მდგომარეობით საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში/სამსახურში 
(მათ შორის პრესსამსახურში) დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა (საშტატო და 
შტატგარეშე ცალ-ცალკე) და/ან აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული ცალკეული პირების 
რაოდენობა (ვებგვერდის ადმინისტრატორის და სოციალური მედიის გვერდის 
ადმინისტრატორის ჩათვლით); 

194) 2015 წელს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში/სამსახურში (მათ შორის 
პრესსამსახურში) დასაქმებულ პირთა შრომის ანაზღაურება (საერთო ოდენობა) და/ან 
აღნიშნული  საქმიანობით დაკავებული ცალკეული პირების შრომის ანაზღაურების ხარჯები 
(საერთო ოდენობა); 

195) 2015 წელს გაწეული სარეკლამო ხარჯების ოდენობა, მათ შორის სატელევიზიო, 
ინტერნეტ, სოციალური ქსელის, საბეჭდი მასალების, ბროშურების, ბუკლეტების და სხვა 
სარეკლამო ხარჯები (ცალ-ცალკე სარეკლამო ხარჯების სახეობების მიხედვით); 

196) 2015 წელს საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისათვის გამართული შეხვედრების 
რაოდენობა და გაწეული ხარჯები (საერთო ოდენობა); 

197) 2012-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) გამართული საჯარო კონსულტაციების 
რაოდენობა;  

198) 2015 წელს საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხით გაწეული საკონსულტაციო 
მომსახურების დაქირავების ხარჯები; 

199) კანონპროექტის/რეგულაციის/რეფორმის შემუშავების პროცესში კერძო და 
არასამთავრობო სექტორთან კომუნიკაციისა და პროცესში ჩართულობის სტრატეგია;  

200) მოცემული დროისთვის რა სახის კანონპროექტებზე/რეგულაციებზე/რეფორმაზე მუშაობს 
თქვენი უწყება და რა ეტაპზეა მათი განხორციელება (პოლიტიკის შემუშავების საწყისი ეტაპი, 
მომზადებულია და წარდგენილია საკანონმდებლო ინიციატივა საქართველოს პარლამენტში, 
საკანონმდებლო ცვლილებები შევიდა ძალაში); 

201)  აღნიშნულ კანონპროექტებზე/რეგულაციებზე/რეფორმაზე მუშაობის პროცესში კერძო და 
არასამთავრობო სექტორის ჩართულობის მიზნით, რამდენი შეხვედრა, საჯარო დისკუსია, 
სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ჩატარდა; 



202) აღნიშნული შეხვედრების, საჯარო დისკუსიების და/ან სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების 
ოქმების ასლები; 

203) მოცემულ კანონპროექტთან/რეგულაციასთან დაკავშირებით  შემუშავებული 
საკანონმდებლო ზეგავლენის შეფასება. 

 
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსით დადგენილ ვადებში.  
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის 
ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ  
ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ  ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე -  
info@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. 
გაცნობებთ, რომა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, 
გადაიხადოს„საჯაროინფორმაციისასლისგადაღებისმოსაკრებლისშესახებ“საქართველოსკანონი
თდადგენილიმოსაკრებელი. 
 
პატივისცემით,                                                                                                                                                                        
 
გიორგი კლდიაშვილი 
 
დირექტორი 
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საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს 
 
                                                                                              

განცხადება 
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით) 

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და  მე-40 მუხლების თანახმად, 
გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:  
 
204) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე თანამდებობის 

პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა 
თვეების მიხედვით; 

205) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე თანამდებობის 
პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული სახელფასო 
დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით; 

206) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე ხელმძღვანელსა და 
მის მოადგილეებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ   
სამართლებრივი აქტების ასლები, მისი დანართების  და მოხსენებითი ბარათების ასლები; 

207) 2016 წლის ბიუჯეტის გეგმით  შრომის ანაზღაურების ფონდიდან პრემიებისა და 
სახელფასო დანამატებისათვის (ცალ-ცალკე) განსაზღვრული თანხები;   

208) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  საშტატო თანამშრომლებზე შრომის 
ანაზღაურებისთვის (სარგო, პრემია, დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯები; 

209) 2011-2015 წლებში(ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) შტატგარეშე თანამშრომლებზე შრომის 
ანაზღაურებისთვის (სარგო, პრემია, დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯები; 

210) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ 
ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯები;  

211) 2011-2015 წლებში(ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  ე.წ. „როუმინგულ“ მომსახურებაზე 
გაწეული  ხარჯები; 

212) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) სატელეფონო საუბრებზე გაწეული 
სატელეკომუნიკაციო ხარჯები; 

213) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) გაწეული წარმომადგენლობითი 
ხარჯები;  

214) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) ავტომობილების შესყიდვაზე გაწეული 
ხარჯები; 

215) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) საწვავის მოხმარებაზე გაწეული 
ხარჯები; 

216) დღეის მდგომარეობით ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი; 
(ავტომობილის მოდელის, ავტომობილის გამოშვების წელის, შესყიდვის თარიღის, შესყიდვის 



ფასის და ნარჩენი ღირებულების მითითებით. ასევე საჯარო მოხელის თანამდებობა, 
რომელსაც გადაცემული აქვს მფლობელობაში შესაბამისი ავტოსატრანსპორტო საშუალება); 

217) 2015 წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია, 
შესყიდვის სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით; 

218) დღეის მდგომარეობით მოქმედი საშტატო ნუსხა თანამდებობრივი სარგოების 
მითითებით; 

219) დღეის მდგომარეობით ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობაზე  დანიშნული პირების 
სამუშაო გამოცდილების (CV) შესახებ ინფორმაცია, ასევე აღნიშნულ თანამდებობაზე 
დანიშვნის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ასლები; 

220) 2011-2015 წლების (ცალ-ცალკე) 31 დეკემბრის მდგომარეობით დასაქმებული 
თანამშრომლების რაოდენობა (საშტატო და შტატგარეშე ცალ-ცალკე); 

221)  2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  განთავისუფლებულ თანამშრომელთა 
რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით; 

222) დღეის მდგომარეობით საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში/სამსახურში 
(მათ შორის პრესსამსახურში) დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა (საშტატო და 
შტატგარეშე ცალ-ცალკე) და/ან აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული ცალკეული პირების 
რაოდენობა (ვებგვერდის ადმინისტრატორის და სოციალური მედიის გვერდის 
ადმინისტრატორის ჩათვლით); 

223) 2015 წელს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში/სამსახურში (მათ შორის 
პრესსამსახურში) დასაქმებულ პირთა შრომის ანაზღაურება (საერთო ოდენობა) და/ან 
აღნიშნული  საქმიანობით დაკავებული ცალკეული პირების შრომის ანაზღაურების ხარჯები 
(საერთო ოდენობა); 

224) 2015 წელს გაწეული სარეკლამო ხარჯების ოდენობა, მათ შორის სატელევიზიო, 
ინტერნეტ, სოციალური ქსელის, საბეჭდი მასალების, ბროშურების, ბუკლეტების და სხვა 
სარეკლამო ხარჯები (ცალ-ცალკე სარეკლამო ხარჯების სახეობების მიხედვით); 

225) 2015 წელს საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისათვის გამართული შეხვედრების 
რაოდენობა და გაწეული ხარჯები (საერთო ოდენობა); 

226) 2012-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) გამართული საჯარო კონსულტაციების 
რაოდენობა;  

227) 2015 წელს საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხით გაწეული საკონსულტაციო 
მომსახურების დაქირავების ხარჯები; 

228) კანონპროექტის/რეგულაციის/რეფორმის შემუშავების პროცესში კერძო და 
არასამთავრობო სექტორთან კომუნიკაციისა და პროცესში ჩართულობის სტრატეგია;  

229) მოცემული დროისთვის რა სახის კანონპროექტებზე/რეგულაციებზე/რეფორმაზე მუშაობს 
თქვენი უწყება და რა ეტაპზეა მათი განხორციელება (პოლიტიკის შემუშავების საწყისი ეტაპი, 
მომზადებულია და წარდგენილია საკანონმდებლო ინიციატივა საქართველოს პარლამენტში, 
საკანონმდებლო ცვლილებები შევიდა ძალაში); 

230)  აღნიშნულ კანონპროექტებზე/რეგულაციებზე/რეფორმაზე მუშაობის პროცესში კერძო და 
არასამთავრობო სექტორის ჩართულობის მიზნით, რამდენი შეხვედრა, საჯარო დისკუსია, 
სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ჩატარდა; 



231) აღნიშნული შეხვედრების, საჯარო დისკუსიების და/ან სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების 
ოქმების ასლები; 

232) მოცემულ კანონპროექტთან/რეგულაციასთან დაკავშირებით  შემუშავებული 
საკანონმდებლო ზეგავლენის შეფასება. 

 
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსით დადგენილ ვადებში.  
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის 
ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ  
ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ  ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე -  
info@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. 
გაცნობებთ, რომა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, 
გადაიხადოს„საჯაროინფორმაციისასლისგადაღებისმოსაკრებლისშესახებ“საქართველოსკანონი
თდადგენილიმოსაკრებელი. 
 
პატივისცემით,                                                                                                                                                                        
 
გიორგი კლდიაშვილი 
 
დირექტორი 
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ნოტარიუსთა პალატას 
 
                                                                                              

განცხადება 
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით) 

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და  მე-40 მუხლების თანახმად, 
გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:  
 
233) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე თანამდებობის 

პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა 
თვეების მიხედვით; 

234) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე თანამდებობის 
პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული სახელფასო 
დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით; 

235) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე ხელმძღვანელსა და 
მის მოადგილეებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ   
სამართლებრივი აქტების ასლები, მისი დანართების  და მოხსენებითი ბარათების ასლები; 

236) 2016 წლის ბიუჯეტის გეგმით  შრომის ანაზღაურების ფონდიდან პრემიებისა და 
სახელფასო დანამატებისათვის (ცალ-ცალკე) განსაზღვრული თანხები;   

237) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  საშტატო თანამშრომლებზე შრომის 
ანაზღაურებისთვის (სარგო, პრემია, დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯები; 

238) 2011-2015 წლებში(ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) შტატგარეშე თანამშრომლებზე შრომის 
ანაზღაურებისთვის (სარგო, პრემია, დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯები; 

239) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ 
ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯები;  

240) 2011-2015 წლებში(ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  ე.წ. „როუმინგულ“ მომსახურებაზე 
გაწეული  ხარჯები; 

241) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) სატელეფონო საუბრებზე გაწეული 
სატელეკომუნიკაციო ხარჯები; 

242) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) გაწეული წარმომადგენლობითი 
ხარჯები;  

243) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) ავტომობილების შესყიდვაზე გაწეული 
ხარჯები; 

244) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) საწვავის მოხმარებაზე გაწეული 
ხარჯები; 

245) დღეის მდგომარეობით ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი; 
(ავტომობილის მოდელის, ავტომობილის გამოშვების წელის, შესყიდვის თარიღის, შესყიდვის 



ფასის და ნარჩენი ღირებულების მითითებით. ასევე საჯარო მოხელის თანამდებობა, 
რომელსაც გადაცემული აქვს მფლობელობაში შესაბამისი ავტოსატრანსპორტო საშუალება); 

246) 2015 წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია, 
შესყიდვის სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით; 

247) დღეის მდგომარეობით მოქმედი საშტატო ნუსხა თანამდებობრივი სარგოების 
მითითებით; 

248) დღეის მდგომარეობით ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობაზე  დანიშნული პირების 
სამუშაო გამოცდილების (CV) შესახებ ინფორმაცია, ასევე აღნიშნულ თანამდებობაზე 
დანიშვნის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ასლები; 

249) 2011-2015 წლების (ცალ-ცალკე) 31 დეკემბრის მდგომარეობით დასაქმებული 
თანამშრომლების რაოდენობა (საშტატო და შტატგარეშე ცალ-ცალკე); 

250)  2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  განთავისუფლებულ თანამშრომელთა 
რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით; 

251) დღეის მდგომარეობით საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში/სამსახურში 
(მათ შორის პრესსამსახურში) დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა (საშტატო და 
შტატგარეშე ცალ-ცალკე) და/ან აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული ცალკეული პირების 
რაოდენობა (ვებგვერდის ადმინისტრატორის და სოციალური მედიის გვერდის 
ადმინისტრატორის ჩათვლით); 

252) 2015 წელს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში/სამსახურში (მათ შორის 
პრესსამსახურში) დასაქმებულ პირთა შრომის ანაზღაურება (საერთო ოდენობა) და/ან 
აღნიშნული  საქმიანობით დაკავებული ცალკეული პირების შრომის ანაზღაურების ხარჯები 
(საერთო ოდენობა); 

253) 2015 წელს გაწეული სარეკლამო ხარჯების ოდენობა, მათ შორის სატელევიზიო, 
ინტერნეტ, სოციალური ქსელის, საბეჭდი მასალების, ბროშურების, ბუკლეტების და სხვა 
სარეკლამო ხარჯები (ცალ-ცალკე სარეკლამო ხარჯების სახეობების მიხედვით); 

254) 2015 წელს საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისათვის გამართული შეხვედრების 
რაოდენობა და გაწეული ხარჯები (საერთო ოდენობა); 

255) 2012-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) გამართული საჯარო კონსულტაციების 
რაოდენობა;  

256) 2015 წელს საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხით გაწეული საკონსულტაციო 
მომსახურების დაქირავების ხარჯები; 

257) კანონპროექტის/რეგულაციის/რეფორმის შემუშავების პროცესში კერძო და 
არასამთავრობო სექტორთან კომუნიკაციისა და პროცესში ჩართულობის სტრატეგია;  

258) მოცემული დროისთვის რა სახის კანონპროექტებზე/რეგულაციებზე/რეფორმაზე მუშაობს 
თქვენი უწყება და რა ეტაპზეა მათი განხორციელება (პოლიტიკის შემუშავების საწყისი ეტაპი, 
მომზადებულია და წარდგენილია საკანონმდებლო ინიციატივა საქართველოს პარლამენტში, 
საკანონმდებლო ცვლილებები შევიდა ძალაში); 

259)  აღნიშნულ კანონპროექტებზე/რეგულაციებზე/რეფორმაზე მუშაობის პროცესში კერძო და 
არასამთავრობო სექტორის ჩართულობის მიზნით, რამდენი შეხვედრა, საჯარო დისკუსია, 
სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ჩატარდა; 



260) აღნიშნული შეხვედრების, საჯარო დისკუსიების და/ან სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების 
ოქმების ასლები; 

261) მოცემულ კანონპროექტთან/რეგულაციასთან დაკავშირებით  შემუშავებული 
საკანონმდებლო ზეგავლენის შეფასება. 

 
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსით დადგენილ ვადებში.  
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის 
ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ  
ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ  ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე -  
info@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. 
გაცნობებთ, რომა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, 
გადაიხადოს„საჯაროინფორმაციისასლისგადაღებისმოსაკრებლისშესახებ“საქართველოსკანონი
თდადგენილიმოსაკრებელი. 
 
პატივისცემით,                                                                                                                                                                        
 
გიორგი კლდიაშვილი 
 
დირექტორი 
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იუსტიციის სასწავლო ცენტრს 
 
                                                                                              

განცხადება 
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით) 

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და  მე-40 მუხლების თანახმად, 
გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:  
 
262) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე თანამდებობის 

პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა 
თვეების მიხედვით; 

263) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე თანამდებობის 
პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული სახელფასო 
დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით; 

264) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე ხელმძღვანელსა და 
მის მოადგილეებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ   
სამართლებრივი აქტების ასლები, მისი დანართების  და მოხსენებითი ბარათების ასლები; 

265) 2016 წლის ბიუჯეტის გეგმით  შრომის ანაზღაურების ფონდიდან პრემიებისა და 
სახელფასო დანამატებისათვის (ცალ-ცალკე) განსაზღვრული თანხები;   

266) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  საშტატო თანამშრომლებზე შრომის 
ანაზღაურებისთვის (სარგო, პრემია, დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯები; 

267) 2011-2015 წლებში(ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) შტატგარეშე თანამშრომლებზე შრომის 
ანაზღაურებისთვის (სარგო, პრემია, დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯები; 

268) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ 
ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯები;  

269) 2011-2015 წლებში(ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  ე.წ. „როუმინგულ“ მომსახურებაზე 
გაწეული  ხარჯები; 

270) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) სატელეფონო საუბრებზე გაწეული 
სატელეკომუნიკაციო ხარჯები; 

271) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) გაწეული წარმომადგენლობითი 
ხარჯები;  

272) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) ავტომობილების შესყიდვაზე გაწეული 
ხარჯები; 

273) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) საწვავის მოხმარებაზე გაწეული 
ხარჯები; 



274) დღეის მდგომარეობით ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი; 
(ავტომობილის მოდელის, ავტომობილის გამოშვების წელის, შესყიდვის თარიღის, შესყიდვის 
ფასის და ნარჩენი ღირებულების მითითებით. ასევე საჯარო მოხელის თანამდებობა, 
რომელსაც გადაცემული აქვს მფლობელობაში შესაბამისი ავტოსატრანსპორტო საშუალება); 

275) 2015 წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია, 
შესყიდვის სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით; 

276) დღეის მდგომარეობით მოქმედი საშტატო ნუსხა თანამდებობრივი სარგოების 
მითითებით; 

277) დღეის მდგომარეობით ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობაზე  დანიშნული პირების 
სამუშაო გამოცდილების (CV) შესახებ ინფორმაცია, ასევე აღნიშნულ თანამდებობაზე 
დანიშვნის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ასლები; 

278) 2011-2015 წლების (ცალ-ცალკე) 31 დეკემბრის მდგომარეობით დასაქმებული 
თანამშრომლების რაოდენობა (საშტატო და შტატგარეშე ცალ-ცალკე); 

279)  2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  განთავისუფლებულ თანამშრომელთა 
რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით; 

280) დღეის მდგომარეობით საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში/სამსახურში 
(მათ შორის პრესსამსახურში) დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა (საშტატო და 
შტატგარეშე ცალ-ცალკე) და/ან აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული ცალკეული პირების 
რაოდენობა (ვებგვერდის ადმინისტრატორის და სოციალური მედიის გვერდის 
ადმინისტრატორის ჩათვლით); 

281) 2015 წელს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში/სამსახურში (მათ შორის 
პრესსამსახურში) დასაქმებულ პირთა შრომის ანაზღაურება (საერთო ოდენობა) და/ან 
აღნიშნული  საქმიანობით დაკავებული ცალკეული პირების შრომის ანაზღაურების ხარჯები 
(საერთო ოდენობა); 

282) 2015 წელს გაწეული სარეკლამო ხარჯების ოდენობა, მათ შორის სატელევიზიო, 
ინტერნეტ, სოციალური ქსელის, საბეჭდი მასალების, ბროშურების, ბუკლეტების და სხვა 
სარეკლამო ხარჯები (ცალ-ცალკე სარეკლამო ხარჯების სახეობების მიხედვით); 

283) 2015 წელს საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისათვის გამართული შეხვედრების 
რაოდენობა და გაწეული ხარჯები (საერთო ოდენობა); 

284) 2012-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) გამართული საჯარო კონსულტაციების 
რაოდენობა;  

285) 2015 წელს საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხით გაწეული საკონსულტაციო 
მომსახურების დაქირავების ხარჯები; 

286) კანონპროექტის/რეგულაციის/რეფორმის შემუშავების პროცესში კერძო და 
არასამთავრობო სექტორთან კომუნიკაციისა და პროცესში ჩართულობის სტრატეგია;  

287) მოცემული დროისთვის რა სახის კანონპროექტებზე/რეგულაციებზე/რეფორმაზე მუშაობს 
თქვენი უწყება და რა ეტაპზეა მათი განხორციელება (პოლიტიკის შემუშავების საწყისი ეტაპი, 
მომზადებულია და წარდგენილია საკანონმდებლო ინიციატივა საქართველოს პარლამენტში, 
საკანონმდებლო ცვლილებები შევიდა ძალაში); 



288)  აღნიშნულ კანონპროექტებზე/რეგულაციებზე/რეფორმაზე მუშაობის პროცესში კერძო და 
არასამთავრობო სექტორის ჩართულობის მიზნით, რამდენი შეხვედრა, საჯარო დისკუსია, 
სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ჩატარდა; 

289) აღნიშნული შეხვედრების, საჯარო დისკუსიების და/ან სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების 
ოქმების ასლები; 

290) მოცემულ კანონპროექტთან/რეგულაციასთან დაკავშირებით  შემუშავებული 
საკანონმდებლო ზეგავლენის შეფასება. 

 
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსით დადგენილ ვადებში.  
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის 
ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ  
ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ  ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე -  
info@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. 
გაცნობებთ, რომა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, 
გადაიხადოს„საჯაროინფორმაციისასლისგადაღებისმოსაკრებლისშესახებ“საქართველოსკანონი
თდადგენილიმოსაკრებელი. 
 
პატივისცემით,                                                                                                                                                                        
 
გიორგი კლდიაშვილი 
 
დირექტორი 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@idfi.ge


 
 
 
 
 
 
FOI03/16-086                                                              25  მარტი 2016 წ. 

      
 

დანაშაულის პრევენციის ცენტრს 
 
                                                                                              

განცხადება 
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით) 

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და  მე-40 მუხლების თანახმად, 
გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:  
 
291) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე თანამდებობის 

პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა 
თვეების მიხედვით; 

292) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე თანამდებობის 
პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული სახელფასო 
დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით; 

293) 2015 წლის 1 ივლისიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე ხელმძღვანელსა და 
მის მოადგილეებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ   
სამართლებრივი აქტების ასლები, მისი დანართების  და მოხსენებითი ბარათების ასლები; 

294) 2016 წლის ბიუჯეტის გეგმით  შრომის ანაზღაურების ფონდიდან პრემიებისა და 
სახელფასო დანამატებისათვის (ცალ-ცალკე) განსაზღვრული თანხები;   

295) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  საშტატო თანამშრომლებზე შრომის 
ანაზღაურებისთვის (სარგო, პრემია, დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯები; 

296) 2011-2015 წლებში(ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) შტატგარეშე თანამშრომლებზე შრომის 
ანაზღაურებისთვის (სარგო, პრემია, დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯები; 

297) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ 
ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯები;  

298) 2011-2015 წლებში(ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  ე.წ. „როუმინგულ“ მომსახურებაზე 
გაწეული  ხარჯები; 

299) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) სატელეფონო საუბრებზე გაწეული 
სატელეკომუნიკაციო ხარჯები; 

300) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) გაწეული წარმომადგენლობითი 
ხარჯები;  

301) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) ავტომობილების შესყიდვაზე გაწეული 
ხარჯები; 



302) 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) საწვავის მოხმარებაზე გაწეული 
ხარჯები; 

303) დღეის მდგომარეობით ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი; 
(ავტომობილის მოდელის, ავტომობილის გამოშვების წელის, შესყიდვის თარიღის, შესყიდვის 
ფასის და ნარჩენი ღირებულების მითითებით. ასევე საჯარო მოხელის თანამდებობა, 
რომელსაც გადაცემული აქვს მფლობელობაში შესაბამისი ავტოსატრანსპორტო საშუალება); 

304) 2015 წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია, 
შესყიდვის სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით; 

305) დღეის მდგომარეობით მოქმედი საშტატო ნუსხა თანამდებობრივი სარგოების 
მითითებით; 

306) დღეის მდგომარეობით ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობაზე  დანიშნული პირების 
სამუშაო გამოცდილების (CV) შესახებ ინფორმაცია, ასევე აღნიშნულ თანამდებობაზე 
დანიშვნის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ასლები; 

307) 2011-2015 წლების (ცალ-ცალკე) 31 დეკემბრის მდგომარეობით დასაქმებული 
თანამშრომლების რაოდენობა (საშტატო და შტატგარეშე ცალ-ცალკე); 

308)  2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  განთავისუფლებულ თანამშრომელთა 
რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით; 

309) დღეის მდგომარეობით საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში/სამსახურში 
(მათ შორის პრესსამსახურში) დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა (საშტატო და 
შტატგარეშე ცალ-ცალკე) და/ან აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული ცალკეული პირების 
რაოდენობა (ვებგვერდის ადმინისტრატორის და სოციალური მედიის გვერდის 
ადმინისტრატორის ჩათვლით); 

310) 2015 წელს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში/სამსახურში (მათ შორის 
პრესსამსახურში) დასაქმებულ პირთა შრომის ანაზღაურება (საერთო ოდენობა) და/ან 
აღნიშნული  საქმიანობით დაკავებული ცალკეული პირების შრომის ანაზღაურების ხარჯები 
(საერთო ოდენობა); 

311) 2015 წელს გაწეული სარეკლამო ხარჯების ოდენობა, მათ შორის სატელევიზიო, 
ინტერნეტ, სოციალური ქსელის, საბეჭდი მასალების, ბროშურების, ბუკლეტების და სხვა 
სარეკლამო ხარჯები (ცალ-ცალკე სარეკლამო ხარჯების სახეობების მიხედვით); 

312) 2015 წელს საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისათვის გამართული შეხვედრების 
რაოდენობა და გაწეული ხარჯები (საერთო ოდენობა); 

313) 2012-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) გამართული საჯარო კონსულტაციების 
რაოდენობა;  

314) 2015 წელს საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხით გაწეული საკონსულტაციო 
მომსახურების დაქირავების ხარჯები; 

315) კანონპროექტის/რეგულაციის/რეფორმის შემუშავების პროცესში კერძო და 
არასამთავრობო სექტორთან კომუნიკაციისა და პროცესში ჩართულობის სტრატეგია;  

316) მოცემული დროისთვის რა სახის კანონპროექტებზე/რეგულაციებზე/რეფორმაზე მუშაობს 
თქვენი უწყება და რა ეტაპზეა მათი განხორციელება (პოლიტიკის შემუშავების საწყისი ეტაპი, 
მომზადებულია და წარდგენილია საკანონმდებლო ინიციატივა საქართველოს პარლამენტში, 
საკანონმდებლო ცვლილებები შევიდა ძალაში); 



317)  აღნიშნულ კანონპროექტებზე/რეგულაციებზე/რეფორმაზე მუშაობის პროცესში კერძო და 
არასამთავრობო სექტორის ჩართულობის მიზნით, რამდენი შეხვედრა, საჯარო დისკუსია, 
სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ჩატარდა; 

318) აღნიშნული შეხვედრების, საჯარო დისკუსიების და/ან სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების 
ოქმების ასლები; 

319) მოცემულ კანონპროექტთან/რეგულაციასთან დაკავშირებით  შემუშავებული 
საკანონმდებლო ზეგავლენის შეფასება. 

 
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსით დადგენილ ვადებში.  
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად გთხოვთ ის 
ინფორმაცია, რომელიც იწარმოება ელექტრონულად ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრონულ  
ფორმატში გადაყვანა, მოგვაწოდოთ  ელექტრონული დოკუმენტის სახით შემდეგ მისამართზე -  
info@idfi.ge, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის სახით. 
გაცნობებთ, რომა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მზად არის, 
გადაიხადოს„საჯაროინფორმაციისასლისგადაღებისმოსაკრებლისშესახებ“საქართველოსკანონი
თდადგენილიმოსაკრებელი. 
 
პატივისცემით,                                                                                                                                                                        
 
გიორგი კლდიაშვილი 
 
დირექტორი 
 

mailto:info@idfi.ge

