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სსიპ	-საქართველოს	საკანონმდებლო	მაცნეს	თავმჯდომარეს

ქალბატონ	ნათია	ჩირიკაშვილს

ქალბატონო	ნათია,

,,სახელმწიფო	 შესყიდვების	 შესახებ“	 საქართველოს	 კანონის	 მე-101	 მუხლის	 მე-3
პუნქტის	 „ზ“	და	21-ე	მუხლის	11	 პუნქტის	 ,,დ“	ქვეპუნქტების,	 ასევე	 „საქართველოს
საკანონმდებლო	 მაცნეში“	 ნორმატიული	 აქტების	 გამოქვეყნებისა	 და
მომსახურებისათვის	 დაწესებული	 საფასურის	 ოდენობისა	 და	 გადახდის	 წესის
დამტკიცების	 თაობაზე“	 საქართველოს	 იუსტიციის	 მინისტრის	 2010	 წლის	 6
დეკემბრის	 №225	 ბრძანების	 საფუძველზე,	 გთხოვთ	 უზრუნველყოთ	 წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 საქართველოს	 ზოგად	 ადმინისტრაციულ	 კოდექსის	 49-ე
მუხლით	 განსაზღვრული	 ანგარიშის	 სსიპ	 -	 საქართველოს	 საკანონმდებლო	 მაცნეს
ვებგვერდზე	(matsne.gov.ge)	გამოქვეყნება.

გაწეული	 მომსახურების	 ანაზღაურება	 განხორციელდება	 ინვოისისა	 და	 მიღება-
ჩაბარების	აქტის	საფუძველზე.

აქვე	 გაცნობებთ,	 რომ	 წყალტუბოს	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 მხრიდან	 მიღება-
ჩაბარებაზე	უფლებამოსილი	პირი	იქნება	საკრებულოს	აპარატის	II	რანგის	მეორადი
სტრუქტურული	ერთეულის	ხელმძღვანელი	-	ლოჯისტიკის	განყოფილების	უფროსი	–
ტარიელ	ჭეიშვილი.

ინფორმაციის	 ხელმისაწვდომობის	 უზრუნველყოფის	 შესახებ	 საქართველოს	 ზოგადი
ადმინისტრაციული	 კოდექსის	 49-ე	 მუხლის	 შესაბამისად	 წყალტუბოს	 მუნიციპალიტეტის
მერიის	2021	წლის	ანგარიში

საჯარო	დაწესებულების	დასახელება

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

http://www.matsne.gov.ge/
https://document.municipal.gov.ge/?id=48-4821344137&pin=4899


ა.	მონაცემები	საჯარო	ინფორმაციის	მოთხოვნათა	დაკმაყოფილების	შესახებ

საჯარო
ინფორმაციის

გაცემის
მოთხოვნათა

საერთო
რაოდენობა

დაკმაყოფილებუ
ლი	მოთხოვნათა

რაოდენობა

გადაწყვეტილების
მიმღები	საჯარო
მოსამსახურე

(სახელი,	გვარი,
თანამდებობა)

ინფორმაციის
დამუშავებისა	და
გაცემის	ხარჯების

ჯამი

53 53 ნათია	გახოკიძე

საზოგადოებასთან
ურთიერთობისა

და	ღონისძიებათა
მართვის

განყოფილების
მეორე	რანგის

მეორადი
სტრუქტურული

ერთეულის
ხელმძღვანელი

0

ბ.	მონაცემები	საჯარო	ინფორმაციის	მოთხოვნების	არ	დაკმაყოფილების	შესახებ
არ

დაკმაყოფილ
ებული

მოთხოვნების
რაოდენობა

უარის	თქმის
საფუძვლები

(შესაბამისი
საკანონმდებლო

აქტები)

გადაწყვეტილ
ების	მიმღები

საჯარო
მოსამსახურე

(სახელი,
გვარი,

თანამდებობა)

გასაჩივრე
ბასთან

დაკავშირე
ბული

ხარჯები

მომჩივანი	მხარის
სასარგებლოდ

სასამართლოს	მიერ
დაკისრებული	თანხის

ოდენობა

0 0 0 0 0

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

საჯარო	მოსამსახურეთა	მიერ	ზაკ-ის
მოთხოვნების	დარღვევის

რაოდენობა

დარღვევებზე	პასუხიმგებელ
პირებზე	დისციპლინური

სახდელის	დადების
რაოდენობა

0 0

დ.	მონაცემები	საჯარო	ინფორმაციაში	შესწორების	შეტანის	შესახებ
საჯარო	ინფორმაციაში
შესწორების	შეტანის

მოთხოვნათა	რაოდენობა

გადაწყვეტილების	მიმღები	საჯარო
მოსამსახურე	(სახელი,	გვარი,

თანამდებობა)

0 0



ე.	მონაცემები	საჯარო	მონაცემთა	ბაზების	შესახებ

საჯარო	მონაცემთა	ბაზების
ჩამონათვალი

საჯარო	მონაცემთა	ბაზების
აღწერილობა

0 0

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

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 0 0 0

ზ.	 სტატისტიკური	 მონაცემები	 საჯარო	 ინფორმაციის	 მოთხოვნათა
დაკმაყოფილების	შესახებ:

შემოსული	საჯარო
ინფორმაციის
მოთხოვნები
კატეგორიების

მიხედვით

საჯარო
ინფორმაციის

გაცემის
მოთხოვნათა

საერთო
რაოდენობა

დაკმაყოფილ
ებულ

მოთხოვნათა
რაოდენობა

არ
დაკმაყოფილებ

ულ
მოთხოვნათა
რაოდენობა

ასლის
მოსაკრებლი

ს
ინფორმაციის
დამუშავებისა
და	გაცემის
ხარჯების

ჯამი

საქართველოს
მოქალაქე 9 9 0 0

უცხო	ქვეყნის
მოქალაქე 0 0 0 0

მოქალაქეობის	არ
მქონე	პირი 0 0 0 0

არასამეწარმეო
(არაკომერციული)
იურიდიული	პირი

20 20 0 0

სამეწარმეო
იურიდიული	პირი 0 0 0 0

მედია	საშუალება
(ბეჭდვითი,	ონლაინ,

სატელევიზიო
საშუალება)	/
ჟურნალისტი

9 9 0 0

დიპლომატიური
წარმომადგენლობა/



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

საერთაშორისო
ორგანიზაცია

0 0 0 0

ადმინისტრაციული
ორგანო 15 15 0 0

გენადი	ბალანჩივაძე

წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი
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