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საქართველოს	პრეზიდენტს

ქალბატონ	სალომე	ზურაბიშვილს

ქალბატონო	სალომე,

,,საქართველოს	ზოგადი	ადმინისტრაციული	კოდექსის’’	49-ე	მუხლის	შესაბამისად	გიგზავნით	ანგარიშს
წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	მერიის	ინფორმაციის	ხელმისაწვდომობის	უზრუნველყოფის	შესახებ



საჯარო	დაწესებულების	დასახელება:
წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	მერია

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

ა.	 მონაცემები	 საჯარო	 ინფორმაციის	 მოთხოვნათა	 დაკმაყოფილების
შესახებ

საჯარო
ინფორმაციის
გაცემის
მოთხოვნათა
საერთო
რაოდენობა

დაკმაყოფი
ლებული
მოთხოვნათ
ა
რაოდენობა

გადაწყვეტილებების
მიმღები	 საჯარო
მოსამსახურე	 (სახელი,
გვარი,	თანამდებობა)

ინფორმაციის
დამუშავებისა
და	 გაცემის
ხარჯების	ჯამი

70 70 წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის	მერი
გენადი	ბალანჩივაძე

0

ბ.	 მონაცემები	 საჯარო	 ინფორმაციის	 მოთხოვნების	 არ	 დაკმაყოფილების
შესახებ

არ
დაკმაყოფი
ლებული
მოთხოვნებ
ის
რაოდენობა

უარის	 თქმის
საფუძვლები
(შესაბამისი
საკანონმდებლ
ო	აქტები)

გადაწყვეტულილები
ს	 მიმღები	 საჯარო
მოსამსახურე
(სახელი,	 გვარი,
თანამდებობა)

გასაჩივრ
ებასთან
დაკავშირ
ებული
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	 პასუხისმგებელ	 პირებზე	 დისციპლინარული
სახდელის	დადების	შესახებ

საჯარო	 მოსამსახურეთა	 მიერ
ზაკ-ის	 მოთხოვნების	 დარღვევის
რაოდენობა

დარღვევებზე	 პასუხისმგებელ	 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	 მოანცემთა	 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
საკანონდებლ
ო	აქტები

გასაჩევრ
ებასთან
დაკავში
რებული
არხარჯე
ბი

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

70

დაკმაყო
ფილებუ
ლ
მოთხოვნ
ათა
რაოდენო
ბა

70

არ
დაკმაყოფ
ილებული
მოთხოვნა
თა
რაოდოენო
ბა

0

ასლის
მოსაკრებლის
ინფორმაციის
დამუშავებისა	 და
გაცემის
ხარჯების	ჯამი

0



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

საქართველოს
მოქალაქე

12 12 0

უცხო	 ქვეყნის
მოქალაქე

0 0 0 0

მოქალაქეობის
არ	მქონე	პირი

0 0 0 0

არასამეწარმეო

(არაკომერციუ
ლი)

იურიდიული
პირი

23 23 0 0

სამეწარმეო
იურიდიული
პირი

0 0 0 0

მედია
საშუალება

(ბეჭვითი,
ონლაინ,
სატელევიზიო
საშუალება)

ჟურნალისტი

12 12 0 0

დიპლომატიური
წარმოამდგენლ
ობა

საერთაშორისო
ორგანიზაცია

0 0 0 0

ადმინისტრაციუ
ლი	ორგანო

23 23 0 0

გენადი	ბალანჩივაძე

წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი
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