
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2022 წლის საჯარო 
ინფორმაციის მოთხოვნით შემოსული განცხადებების რეესტრი/ჩამონათვალი

N მოთხოვნის 
თარიღი,

შემოსული 
დოკუმენტის 

ნომერი

შინაარსი ინფორმაციის 
მომთხოვნი

გაცემის თარიღი,
გასული 

დოკუმენტის 
ნომერი,

სტატუსი

1. 05.01.2022
N 1/09-02-15

      გთხოვთ მოგვაწოდეთ, აჭარის ავტო-
ნომიური რესპუბლიკის უმაღლე-სი 
საბჭოს 2021 წლის მეოთხე კვარტლის 
პლენარული (მთავარი) და კომიტეტე-
ბის სხდომათა ოქმები.  ასევე, ასეთის 
არსებობის შემთვევაში გთხოვთ, მოგ-
ვაწოდეთ პლენარული და კომიტეტების 
სხდომათა ვიდეო და აუდიო 
ჩანაწერები, ინდივიდუალუ-
რადპლენარული და კომიტეტების 
მიხედვით (ვიდეო და აუდიო 
ჩანაწერები გთხოვთ, ატვირთეთ Google 
Drive-ის სივრცეში ან მსგავს პლათ-
ფორმებზე ან მოგვაწოდეთ ბმულის 
სახით). 
       ინფორმაციის მიწოდება მოთხოვ-
ნილია ელექტრონული ფორმით 
ელ.ფოსტაზე: rdolaberi@gmail.com

ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემია, 
აღმასრულებელი 
დირექტორი შორენა 
დოლაბერიძე

24.01.2022
N09-02-16/26

2. 06.01.2022
N 2/09-02-15

     გთხოვთ, მოგვაწოდეთ თანდარ-თულ 
ფაილში (Excel ფორმატში) მოცემული 
2021 წლის მეოთხე კვარტალის შესახებ 
საჯარო ინ-ფორმაცია (გთხოვთ 
შეავსეთ), რომე-ლიც შეეხება სახელფასო 
და სამივ-ლინებო ხარჯებს. 
     ინფორმაციის მიწოდება მოთხოვნი-
ლია ელექტრონული ფორმით ელ.ფოს-
ტაზე: rdolaberi@gmail.com

ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემია, 
აღმასრულებელი 
დირექტორი შორენა 
დოლაბერიძე

13.01.2022
N09-02-16/11

3. 20.01.2022
N 23/09-02-15

        გთხოვთ მოგვაწოდოთ 2021 წლის 
მეოთხე კვარტლის შესახებ საჯარო 
ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
უმაღლესი საბჭოს წევრთა ინიციატი-
ვების რაოდენობას პლენარული და 
საკომიტეტო სხდომების მიხედვით. 
ასევე, ინიციატივების არსებობის 
შემთხვევაში გთხოვთ, მოგვაწოდეთ 
ინიციატივების აღწერილობა (ინდი-
ვიდუალურად, ინიციატივის დასა-
ხელბა, მოკლე აღწერა, ინიციატივის 
რეგისტრაციის თარიღი, ინიციატივის 
წამყვანი კომიტეტი და სხვა) 2021 წლის 
მეოთხე კვარტალის მიხედვით. 
გთხოვთ, აღნიშნული საჯარო 
ინფორმაცია მოგვაწოდოთ საქართვე-
ლოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსით დადგენილი წესით შემდეგ 
ელ ფოსტაზე rdolaberi@gmail.com  

ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემია, 
აღმასრულებელი 
დირექტორი შორენა 
დოლაბერიძე

28.01.2022
N09-02-16/31
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4. 28.01.2022
N 79

         გთხოვთ მომაწოდოთ აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს 
საბჭოში არსებული კონტროლის მე-
ქანიზმების გამოყენების სიხშირის 
თაობაზე არსებული ინფორმაცია (და-
ნართის მიხედვით).

აჭარის ავტონო-მიური 
რესპუბლიკის უმაღლესი 
საბჭოს წევრი ფატი 
ხალვაში

01.03.2022
N 235
(შენიშვნა: 
შუალედური 
პასუხი 
გაცემული იქნა: 
07.02.2022
N 112)

5. 03.02.2022
N 53/09-02-15

        გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი 
სახის ინფორმაცია:
2020 წლის 19 დეკემბრიდან 2022 წლის 
31 იანვრის ჩათვლით პერიოდში 
ინფორმაციის მოთხოვნით შემოსული 
განცხადებების რეესტრი/ჩამონათვალი, 
სადაც ასახულია ინფორმაციის 
მოთხოვნის თარიღი, მოთხოვნის 
შინაარსი (თუ წერილით გათვალის-
წინებული იყო სხვადასხვა შინაარსის 
მოთხოვნა თითეული მათგანის 
მითითებით) ინფორმაციის მომთ-
ხოვნის სტატუსი (ფიზიკური პირი ან 
იურიდიული პირი) და პასუხის გა-
ცემის თარიღი.
       საქართველოს ზოგადი ადმინისტ-
რაციული კოდექსის 37-ე მუხლის 
თანახმად, გთხოვთ ის ინფორმაცია, 
რომელიც იწარმოება ელექტრონულად 
ან/და შესაძლებელია მისი ელექტრო-
ნულ ფორმატში გადაყვანა მოგვაწო-
დოთ ელექტრონული დოკუმენტის 
სახით შემდეგ მისამართზე foi@idfi.ge, 
ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია ქსერო-
ასლის სახით. 

ინფორმაციის 
თავისუფლების 
განვითარების 
ინსტიტუტი IDFI 
აღმასრულებე-ლი 
დირექტორი გიორგი 
კლდიაშვილი

07.02.2022
N09-02-16/46

6. 24.03.2222
N 409

      გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმა-ცია, 
წერილობითი მასალები, აჭარის ა.რ. 
უმაღლეს საბჭოში დაგეგმილი 
სამომავლო ღონისძიებების შესახებ, 
რომელიც ითვალისწინებს უმაღლესი 
საბჭოს შენობა-ნაგებობის  და ვებ-
გვერდის შშმ პირთა საჭიროე-ბებზე 
ადაპტირებას.

აჭარის ავტონომიუ-რი 
რესპუბლიკის 
უმაღლესი საბჭოს 
ადამიანის უფლე-ბათა 
დაცვის სა-კითხთა 
კომიტეტის 
თავმჯდომარე
ცოტნე ანანიძე

28.03.2022
N 429

7. 04.04.2022
N222/09-02-15

          გთხოვთ მოგვაწოდოთ, აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღ-
ლესი საბჭოს 2022 წლის პირველი 
კვარტლის       პლენარული (მთავარი) და 
კომიტეტების სხდომათა ოქმები.  ასევე, 
ასეთის არსებობის შემთვევაში გთხოვთ, 
მოგვაწოდეთ პლენარული და კომი-
ტეტების სხდომათა ვიდეო და აუდიო 
ჩანაწერები, ინდივიდუა-ლურად პლე-
ნარული და კომიტეტების მიხედვით 
(ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები გთხოვთ, 
ატვირთეთ Google Drive-ის სივრცეში ან 
მსგავს პლათფორმებზე ან მოგვაწოდეთ 
ბმულის სახით). 

ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემია, 
აღმასრულებელი 
დირექტორი შორენა 
დოლაბერიძე

13.04.2022
N09-02-16/166
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       გთხოვთ, აღნიშნული საჯარო 
ინფორმაცია მოგვაწოდოთ საქართ-
ველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსით დადგენილი წესით შემდეგ 
ელ ფოსტაზე  rdolaberi@gmail.com    

8. 04.04.2022
N223/09-02-
15

      გთხოვთ, მოგვაწოდეთ თანდარ-
თულ ფაილში (Excel ფორმატში) 
მოცემული 2022 წლის პირველი 
კვარტალის შესახებ საჯარო ინ-
ფორმაცია (გთხოვთ შეავსეთ), რო-
მელიც შეეხება სახელფასო და სა-
მივლინებო ხარჯებს. გთხოვთ, აღ-
ნიშნული საჯარო ინფორმაცია მოგვა-
წოდოთ საქართველოს ზოგადი ად-
მინისტრაციული კოდექსით დად-
გენილი წესით შემდეგ ელ ფოსტაზე  
rdolaberi@gmail.com 

ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემია, 
აღმასრულებელი 
დირექტორი შორენა 
დოლაბერიძე

14.04.2022
  N09-02-16/170

9. 06.04.2022
N230/09-02-
15

        გთხოვთ, მოგვაწოდეთ 2022 წლის 
პირველი კვარტლის შესახებ საჯარო 
ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
უმაღლესი საბჭოს წევრთა ინი-
ციტივების რაოდენობას პლენარული და 
საკომიტეტო სხდომების მიხედვით. 
ასევე, ინიციატივების არსებობის 
შემთხვევაში გთხოვთ, მოგვაწოდეთ 
ინიციატივების აღწერილობა (ინდი-
ვიდუალურად, ინიციატივის დასა-
ხელბა, მოკლე აღწერა, ინიციატივის 
რეგისტრაციის თარიღი, ინიციატივის 
წამყვანი კომიტეტი და სხვა) 2022 წლის  
პირველი კვარტალის მიხედვით. 
გთხოვთ, აღნიშნული საჯარო ინ-
ფორმაცია მოგვაწოდოთ საქართველოს 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექ-
სით დადგენილი წესით შემდეგ ელ 
ფოსტაზე  rdolaberi@gmail.com

ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემია, 
აღმასრულებელი 
დირექტორი შორენა 
დოლაბერიძე

08.04.2022
N09-02-16/162

10. 10.05.2022
N 326/09-02-
13-ჯ

       გთხოვთ მომაწოდოთ აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღ-
ლესი საბჭოს გენდერული თანასწო-
რობის საბჭოს სამოქმედო გეგმები და 
საქმიანობის ანგარიში დაარსებიდან 
დღემდე, წლების მიხედვით. 
(ინფორმაცია მჭირდება სამაგისტრო 
ნაშრომისთვის).
        გთხოვთ აღნიშნული ინფორმაცია 
მომაწოდოთ ელექტრონულად (ელ.-
ფოსტა: tamar.jibladze.pa20@gipa.ge) ან 
მატერიალურად.

   თამარ ჯიბლაძე
(GIPA-ს საჯარო 
მმართველობის მა-
გისტრის სტუდენტი)

10.05.2022
N 747
შუალედური 
პასუხი

18.05.2022
N 09-02-12-ჯ/248
საბოლოო 
პასუხი, 
დაკმაყოფილდა 
სრულად.

11. 16.05.2022
N 346/09-02-
15

        გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი 
სახის საჯარო ინფორმაცია:   აჭარის 
უმაღ-ლესი საბჭოს თანამდებობის 
პირების საზღვარგარეთ მივლინების 
შესახებ 2019 წლის პირველი იანვრიდან 

შპს  „გაზეთი 
ბათუმელები'' 
(წარმომადგენელი: 
თედო ჯორბენაძე, 

16.05.2022
N 784
ინფორმაციის 
გამოთხოვა

mailto:rdolaberi@gmail.com
mailto:rdolaberi@gmail.com
mailto:rdolaberi@gmail.com
mailto:tamar.jibladze.pa20@gipa.ge


დღემდე მივლინებისთვის დახარ-
ჯული თანხების შესახებ ბრძანებების 
და სხვა დოკუმენტების ასლები, 
თანამდებობის პირების მითითებით.
       გთხოვთ ინფორმაცია მოგვაწოდოთ 
ელექტრონულად (მისამართზე 
tsago.kakhaberidze.batumelebi@gmail.com)

ტელეფონი: 599 13 94 
12)

17.05.2022
N 09-02-16/242
შუალედური 
პასუხი ადრესატს

27.05.2022
N 09-02-16/273
საბოლოო პასუხი 
დაკმაყოფილდა 
სრულად.

12. 17.05.2022
N 359/09-02-
15

       გთხოვთ ელექტრონული ფორმით 
მოგვაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო 
ინფორმაცია:
1. საქართველოს კანონის „ლობისტური 

საქმიანობის შესახებ“ რამდენი პირი 
დარეგისტრირდა აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის 
უმაღლეს საბჭოში ლობისტური 
საქმიანობის განხორ-ციელების 
მიზნით დამოუკიდებლად და/ან 
კანონით დადგენილი წესით 
შექმნილი ლობისტთა 
გაერთიანებების მეშვეობით, 1999 
წლიდან დღემდე (გთხოვთ 
ინფორმაცია მოგვაწოდოთ ცალკ-
ცალკე წლების მიხედვით).

2. აწარმოებს თუ არა აჭარის ავტო-
ნომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 
საბ-ჭო საქართველოს კანონის 
„ლობის-ტური საქმიანობის შესახებ“ 
მე-5 მუხლის მე-6 პუნქტით 
გათვალისწი-ნებულ ლობისტთა 
რეესტრს.

3. არსებობს თუ არა ელექტრონული 
პორტალი, რომელზეც 
განთავსებულია აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის 
უმაღლეს საბჭოში რეგისტრირებული 
ლობისტების შესახებ კანონით გათ-
ვალისწინებული საჯარო 
ინფორმაცია.

4. 1999 წლიდან დღემდე რამდენ პირს 
ეთქვა უარი ლობისტად დარეგისტ-
რირების მოთხოვნაზე საქართველოს 
კანონის „ლობისტური საქმიანობის 
შესახებ“ მე-6 მუხლის I პუნქტის 
ქვეპუნქტების გამო.

5. 1999 წლიდან დღემდე აჭარის ავტო-
ნომიური რესპუბლიკის უმაღლეს 
საბ-ჭოში რეგისტრირებული 
ლობისტე-ბის/ლობისტთა 
გაერთიანებების შესა-ხებ დეტალური 
ინფორმაცია, კერძოდ:
5.1 ლობისტის სახელი და გვარი/

ა(ა)იპ საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა 
საქართველო, 
აღმასრულებელი 
დირექტორი: ეკა 
გიგაური, საკონტაქტო 
პირი მარიამ 
მამნიაშვილი, მობ: 
591 524 524.

18.05.2022
N 09-02-16/251
შუალედური 
პასუხი ა(ა)იპ 
საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა 
საქართველოს

18.05.2022
N 799
ინფორმაციის 
გამოთხოვა

20.05.2022 წ.
N 09-02-16/258
საბოლოო პასუხი 
ა(ა)იპ 
საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა 
საქართველოს,
დაკმაყოფილდა 
სრულად

mailto:tsago.kakhaberidze.batumelebi@gmail.com


ლობისტთა გაერთიანების დასახე-
ლება, საქმიანობის პერიოდი, 
ფიზიკუ-რი პირის შემთხვევაში 
სამუშაო ადგილი და თანამდებობა.
5.2 ინფორმაცია დავალების შესახებ 
- ნორმატიული აქტი (მისგან 
გამომდი-ნარე ნორმატიული აქტები), 
ნორმა-ტიული აქტის პროექტი 
(მისგან გა-მომდინარე ნორმატიული 
აქტების პრო-ექტები), რომლის 
მიღებით ან, შესა-ბამისად, შეცვლით 
ან უარყოფით დაინტერესებულია 
განმცხადებელი.
5.3 ინფორმაცია დავალებაში 
მარწმუ-ნებლად წარმოდგენილი 
საქართვე-ლოში რეგისტრირებული 
იურიდიული პირის ან საქართველოს 
ქმედუნარიან მოქალაქეთა არანაკლებ 
ორმოცდაათ-კაციანი ჯგუფის 
შესახებ.
5.4 ინფორმაცია 
ლობისტის/ლობისტ-თა 
გაერთიანების მიერ განხორციე-
ლებული საქმიანობისათვის გასამრ-
ჯელოს შესახებ, მისი ოდენობის, 
სახის და გადახდის წესის 
მითითებით.
5.5 ლობისტის/ლობისტთა 
გაერთია-ნების სამართლებრივი 
მდგომარეობის შეწყვეტის 
შემთხვევაში - ინფორმაცია 
სამართლებრივი მდგომარეობის შეწყ-
ვეტის საფუძვლის შესახებ.
        გთხოვთ ინფორმაცია მოგვაწო-
დოთ ელექტრონულად (Exel-ის 
ცხრილში, მისამართზე

    mariam.mamniashvili@transparency.ge).

13. 13.07.2022
N 569/09-02-
15

      საქართველოს ზოგადი ადმინისტრა-
ციული კოდექსის მე-10, 28-ე, 37-ე, 38-ე 
და მე-40 მუხლების თანახმად გთხოვთ 
მოგვაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორ-
მაცია:

 2021 წლის 01 იანვრიდან 2022 
წლის 30 ივნისის ჩათვლით საბჭოში 
დასაქმებული პირების ქვეყნის შიგნით 
და საზღვრებს გარეთ მივლინების მიზ-
ნით დახარჯული თანხები (მივლი-
ნებული პირის, დანიშნულების ადგი-
ლის, მივლინების მიზნისა და გამოყო-
ფილი თანხის მითითებით).

 2021 წლის 01 იანვრიდან 2022 
წლის 30 ივნისის ჩათვლით საბჭოს 
ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორ-
ტო საშუალებების მომსახურებასა და 
საწვავზე დახარჯული თანხები (ავტო-

ა(ა)იპ „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა 
საქართველო“ 
სამოქალაქო საბჭოებისა 
და ბათუმის ოფისის 
კოორდინატორი 
მალხაზ ჭკადუა.
ელ: ფოსტა: malkhaz.
chakdua@transparency.ge 
მობ: 595 22 56 50

15.07.2022
N 09-02-16/448 
შუალედური 
პასუხი ა(ა)იპ 
საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა 
საქართველოს

15.07.2022
N 1183
ინფორმაციის 
გამოთხოვა

26.07.2022 წ.
N 09-02-16/465
საბოლოო პასუხი 
ა(ა)იპ 
საერთაშორისო 

mailto:mariam.mamniashvili@transparency.ge


სატრანსპორტო საშუალებების, საწვავის 
ხარჯისა და მომსახურებაზე დახარჯუ-
ლი თანხის მითითებით).

 2021 წლის 01 იანვრიდან 2022 
წლის 30 ივნისის ჩათვლით საბჭოს სატე-
ლეკომუნიკაციო ხარჯებზე 
გამოყოფილი  თანხები 
(დასაქმებულებისა და მათზე 
გამოყოფილი სატელეკომუნიკაციო ხარ-
ჯების მითითებით).

 2021 წლის 01 იანვრიდან 2022 
წლის 30 ივნისის ჩათვლით საბჭოში 
დასაქმებულ პირებზე გაცემული 
შრომითი ანაზღაურება (თანამდებობის 
პირების დასახელებითა და გაცემული 
შრომითი ანაზღაურების მითითებით).

 2021 წლის 01 იანვრიდან 2022 
წლის 30 ივნისის ჩათვლით საბჭოში 
გაწეული წარმომადგენლობითი 
ხარჯები (წარმომადგენლობითი 
აქტივობის, გაწეული მომსახურებისა და 
ამ მომსა-ხურებაზე დახარჯული 
თანხების მითი-თებით).

გთხოვთ საქართველოს ზოგადი 
ადმი-ნისტრაციული კოდექსის მე-40 
მუხლის თანახმად ინფორმაცია 
მოგვაწოდოთ 10 სამუშაო დღეში.

ინფორმაციის მოწოდება შეგიძლიათ 
ელექტრონული ფოსტის მისამართზე 
malkhaz.chkadua@transparency.ge

გამჭვირვალობა 
საქართველოს,
დაკმაყოფილდა 
სრულად

14. 13.07.2022
N 567/09-02-
15

    საქართველოს ზოგადი ადმინისტრა-
ციული კოდექსის მე-10, 28-ე, 37-ე, 38-ე  
და მე-40 მუხლების თანახმად გთხოვთ 
მოგვაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორ-
მაცია:
- მიმდინარე მოწვევის რამდენმა 
დეპუტატმა მიმართა აჭარის ავტო-
ნომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 
არსებულ სახელმწიფო და ადგი-
ლობრივი თვითმმართველობის ორგა-
ნოს კითხვით? გთხოვთ 
გამოგვიგზავნოთ როგორც 
დეპუტატების მიერ გაგზავნილი 
კითხვების, ასევე მიღებული პასუხების 
ასლები.
-       მიმდინარე მოწვევაში რამდენჯერ 
იქნა გამოყენებული ინტერპელაციის 
წესით შეკითხვის დასმის 
შესაძლებლობა უმაღლესი საბჭოს წინაშე 
ანგარიშ-ვალდებული პირების 
მისამართით? გთხოვთ 
გამოგვიგზავნოთ, როგორც გაგზავნილი 
კითხვების, ასევე მიღებული პასუხების 
ასლები.
-  გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ აჭარის 
მთავრობის თავმჯდომარის მიერ მთავ-

ა(ა)იპ „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა 
საქართველო“ 
სამოქალაქო საბჭოებისა 
და ბათუმის ოფისის 
კოორდინატორი 
მალხაზ ჭკადუა.
ელ: ფოსტა: malkhaz.
chakdua@transparency.ge 
მობ: 595 22 56 50

15.07.2022
N 09-02-16/449
შუალედური 
პასუხი ა(ა)იპ 
საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა 
საქართველოს

15.07.2022
N 1184
ინფორმაციის 
გამოთხოვა

26.07.2022 წ.
N 09-02-16/466 
საბოლოო პასუხი 
ა(ა)იპ 
საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა 
საქართველოს,
დაკმაყოფილდა 
სრულად

mailto:malkhaz.chkadua@transparency.ge


რობის საქმიანობის შესახებ უმაღლესი 
საბჭოსთვის წარდგენილი  ანგარიშების 
ასლები, რომელთა წარდგენას უმაღლესი 
საბჭოს რეგლამენტის 128-ე მუხლი 
განსაზღვრავს.
- მიმდინარე მოწვევის მუშაობის ფარგ-
ლებში რამდენჯერ იქნა მოწვეული 
მთავრობის წევრი რეგლამენტის 129-ე 
მუხლის გათვალისწინებით?  გთხოვთ 
გამოგვიგზავნოთ ჩამონათვალი მოწვე-
ული თანამდებობის პირებისა და 
პლენარულ სხდომაზე გამოცხადების 
თარიღების მითითებით. იყო თუ არა 
შემთხვევა, როცა თანამდებობის პირი არ 
გამოცხადებულა პლენარულ სხდომაზე 
საბჭოს ან დეპუტატტა ნაწილის 
მოთხოვნის მიუხედავად? გთხოვთ ასეთ 
შემთხვევებზეც მოგვწეროთ დეტალური 
ინფორმაცია.
- მიმდინარე მოწვევის ფარგლებში 
რამდენჯერ იქნა რეალიზებული 
რეგლამენტით გათვალისწინებული 
მინისტრის საათის შესაძლებლობა? 
უძღოდა თუ არა მინისტრის საათს 
ფრაქციებისა და კომიტეტების მიერ 
საათზე განსახილველი საკითხების 
ცამონათვალის მიწოდება? ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში გთხოვთ გამოგ-
ვიგზავნოთ აღნიშნული მიმართვების 
ასლები.
- რამდენჯერ იქნა გამოყენებული 
რეგლამენტის 131-ე მუხლით გათვა-
ლისწინებული შესაძლებობა მთავრობის 
წევრის მოსმენის შესახებ? გთხოვთ 
გამოგვიგზავნოთ ინფორმაცია 
შესაბამისი თანამდებობის პირებისა და 
მოსმენის თარიღების მითითებით, ასევე 
არსებობის შემთხვევაში გთხოვთ 
გამოგვიგზავნოთ მთავრობის წევრების 
მიერ რეგლამენტით გათვალისწინებულ 
ვადაში  (მოსმენამდე 3 დღით ადრე) 
უმაღლესი საბჭოს თავმჯ-დომარისადმი 
გაგზავნილი წერილების ასლები, სადაც 
ჩამოთვლილია ის საკითხები, რომელთა 
შესახებაც სურდა თანამდებობის პირს 
საბჭოს წინაშე გამოსვლა.
-   მიმდინარე მოწვევაში რამდენჯერ იქნა 
დამტკიცებული აჭარის მთავრობა? 
გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ შესაბამისი 
კენჟისყრის შედეგები.
- მიმდინარე მოწვევაში იყო თუ არა 
აღძრული მთავრობის უნდობლობის 
გამოცხადების საკითხი? არსებობის 
შემთხვევაში გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ 
შესაბამისი დოკუმენტაციის ასლები 
(დეპუტატების წერილობითი მოთხოვნა, 



შესაბამისი კომიტეტის მიერ ხელმო-
წერების გადამოწმების შესახებ დასკვნა, 
კენჭისყრის შედეგები, არსებობის შემთხ-
ვევაში).
-  მიმდინარე მოწვევის ფარგლებში მთავ-
რობის მიერ  ყოველი კვარტალის დას-
რულებიდან 1 თვის ვადაში უმაღლესი 
საბჭოსთვის წარდგენილი რესპუბლი-
კური ბიუჯეტის ნაზარდი ჯამით 
შესრუ-ლების კვარტალური 
მიმოხილვის ას-ლები.
-  მიმდინარე მოწვევის ფარგლებში მთავ-
რობის მიერ რესპუბლიკური ბიუჯეტის 
შესრულების წლიური ანგარიშების ას-
ლები, ასევე აუდიტის სამსახურის მიერ 
წარდგენილი წლიური ანგარიშის 
შესახებ მომზადებული მოხსენებების 
ასლები.
-  მიმდინარე მოწვევის ფარგლებში ყო-
ფილა თუ არა შემთხვევა, როცა სა-
ბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის 
კანონიერე-ბასთან დაკავშირებული 
დარღვევების აღ-მოჩენის გამო 
უმაღლესმა საბჭომ მიმართა აჭარის 
მთავრობის ხარჯების შეჩერებაზე?
-   მიმდინარე მოწვევის ფარგლებში დას-
მულა, თუ არა აჭარის საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის ტელევიზიისა და რადიოს 
მრჩეველთა საბჭოს ან მრჩეველთა 
საბჭოს წევრისთვის უნდობლობის 
გამოცხადე-ბის საკითხი?
    ინფორმაციის მოწოდება შეგიძლიათ 
ელექტრონული ფოსტის მისამართზე 
malkhaz.chkadua@transparency.ge 

15. 13.07.2022
N 568/09-02-15

      საქართველოს ზოგადი ადმინისტრა-
ციული კოდექსის მე-10, 28-ე, 37-ე, 38-ე 
და მე-40 მუხლების თანახმად გთხოვთ 
მოგვაწოდოთ ინფორ-მაცია გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს საქმიანობასთან 
დაკავშირებით, კერძოდ:
1. გენდერული თანასწორობის 
საბჭოს რამდენი სხდომა გაიმართა? 
2. შეიმუშავა და უმაღლეს საბჭოს 
დასამტკიცებლად წარუდგინა თუ არა 
გენდერული თანასწორობის უზრუნ-
ველსაყოფად აჭარის ავტონომიურ რეს-
პუბლიკაში განსახორციელებელი სამოქ-
მედო გეგმა? გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ 
აღნიშნული დოკუმენტის ასლები, არ-
სებობის შემთხვევაში.
3. განახორციელა თუ არა აჭარის 
ავ-ტონომიური რესპუბლიკის 
კანონმდებ-ლობის ანალიზი და 
შეიმუშავა თუ არა წინადადებები 
კანონმდებლობაში არსე-ბული 

ა(ა)იპ „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა 
საქართველო“ 
სამოქალაქო საბჭოებისა 
და ბათუმის ოფისის 
კოორდინატორი 
მალხაზ ჭკადუა.
ელ: ფოსტა: malkhaz.
chakdua@transparency.ge 
მობ: 595 22 56 50

15.07.2022
N 09-02-16/450
შუალედური 
პასუხი ა(ა)იპ 
საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა 
საქართველოს

15.07.2022
N 1185
ინფორმაციის 
გამოთხოვა

25.07.2022 წ.
N 09-02-16/457
საბოლოო პასუხი 
ა(ა)იპ 
საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა 
საქართველოს,

mailto:malkhaz.chkadua@transparency.ge


გენდერული უთანასწორობის აღ-
მოფხვრის უზრუნველსაყოფად?
4. დაგეგმა თუ არა და შესაბამისად 
განხორციელდა თუ არა  პარლამენტის 
მიერ შექმნილ გენდერული თანასწო-
რობის საბჭოსთან ერთად 
ღონისძიებები?
5. ქალთა და მამაკაცთა თანასწორი 
უფლებების რეალიზაციისათვის შეი-
მუშავა და დაგეგმა თუ არა ღონის-
ძიებები?
6. რამდენი განცხადებით 
მიმართეს, რამდენი მათგანი განიხილა 
და როგორია რეაგირების შედეგები?
7. წარადგინა თუ არა უმაღლეს 
საბჭოში ანგარიში გაწეული 
საქმიანობისა და აჭარის ავტონომიურ 
რესპუბლიკაში გენდერული 
თანასწორობის მდგომა-რეობის შესახებ? 
გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ აღნიშნული 
დოკუმენ-ტების ასლები, არსებობის 
შემთხვევაში.
8. ვინ ახორციელებს გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის ორ-
განიზაციულ-ტექნიკურ უზრუნველყო-
ფას?
9. გთხოვთ მოგვაწოდოთ უმაღ-
ლესი საბჭოს თანამშრომელთა განაწი-
ლება სქესისა და თანამდებობების 
მიხედ-ვით.
       ინფორმაციის მოწოდება შეგიძლია 
ელექტრონული ფოსტის მისამართზე 
malkhaz.chkadua@transparency.ge

დაკმაყოფილდა 
სრულად

16. 29.07.2022
N 09-02-15/612

      საქართველოს ზოგადი ადმინისტრა-
ციული კოდექსის მე-10, 28-ე, 37-ე, 38-ე 
და მე-40 მუხლების თანახმად გთხოვთ 
მოგვაწოდოთ ინფორმაცია აჭარის ავტო-
ნომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბ-
ჭოს მიერ 2020 წლის 01 იანვრიდან 
დღემ-დე უმაღლესი საბჭოს მართვაში 
არსებუ-ლი გვერდების მიერ სოციალურ 
ქსელებში (Facebook, Instagram) განთავ-
სებული პოსტების რეკლამირების მიზ-
ნით დახარჯული თანხის ოდენობის შე-
სახებ.
     ინფორმაციის შეგიძლიათ მოგვაწო-
დოთ  ელექტრონული ფოსტის შემდეგ  
მისამართზე 
malkhaz.chkadua@transparency.ge

ა(ა)იპ „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა 
საქართველო“ 
სამოქალაქო საბჭოებისა 
და ბათუმის ოფისის 
კოორდინატორი 
მალხაზ ჭკადუა.
ელ: ფოსტა: malkhaz.
chakdua@transparency.ge 
მობ: 595 22 56 50

29.07.2022
N 1268
ინფორმაციის 
გამოთხოვა

03.08.2022 წ.
N 09-02-16/482 
საბოლოო პასუხი 
ა(ა)იპ 
საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა 
საქართველოს,
დაკმაყოფილდა 
სრულად

17. 08.08.2022
627/09-02-15

         საქართველოს ზოგადი ადმინისტ-
რაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ 
მოგვაწოდეთ, აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 
2021/2022 წლის ზამთრის სესიების 

ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემია, 
აღმასრულებელი 

10.08.2022
N 09-02-16/486
პასუხი ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
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პლენარული (მთავარი) და კომიტე-
ტების სხდომათა ოქმები. 
        ასევე, ასეთის არსებობის შემთხ-
ვევაში გთხოვთ, მოგვაწოდეთ პლე-
ნარული და კომიტეტების სხდომათა 
ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები, ინდი-
ვიდუალურად (ვიდეო და აუდიო 
ჩანაწერები გთხოვთ, ატვირთეთ Google 
Drive-ის სივრცეში ან მსგავს პლათ-
ფორმებზე ან მოგვაწოდეთ ბმულის 
სახით). 
        გთხოვთ, აღნიშნული საჯარო ინ-
ფორმაცია მოგვაწოდოთ საქართველოს 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით 
დადგენილი წესით შემდეგ ელ.ფოსტაზე  
rdolaberi@gmail.com 

დირექტორი შორენა 
დოლაბერიძე
E-Mail: 
info@cda4you.com 
Tel: +(995)577210404

აკადემიას, 
დაკმაყოფილდა 
სრულად.

18. 09.08.2022
629/09-02-15

      საქართველოს ზოგადი ადმინისტრა-
ციული კოდექსის თანახმად გთხოვთ, 
მოგვაწოდეთ თანდართულ ფაილში 
(Excel ფორმატში) მოცემული 2021/2022 
წლის ზამთრის სესიების შესახებ 
საჯარო ინფორმაცია (გთხოვთ შეავსეთ), 
რომელიც შეეხება სახელფასო და სა-
მივლინებო ხარჯებს. 
       გთხოვთ, აღნიშნული საჯარო ინ-
ფორმაცია მოგვაწოდოთ საქართველოს 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით 
დადგენილი წესით შემდეგ ელ ფოსტაზე  
rdolaberi@gmail.com 

ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემია, 
აღმასრულებელი 
დირექტორი შორენა 
დოლაბერიძე
E-Mail: 
info@cda4you.com 
Tel: +(995)577210404

11.08.2022
N 09-02-16/509
პასუხი ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემიას, 
დაკმაყოფილდა 
სრულად.

19. 11.08.2022
 633/09-02-15

       საქართველოს ზოგადი ადმინისტ-
რაციული კოდექსის თანახმად გთხოვთ, 
მოგვაწოდეთ 2021/2022 წლის ზამთრის 
სესიების შესახებ საჯარო ინფორმაცია, 
რომელიც უკავშირდება აჭარის ავტო-
ნომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბ-
ჭოს წევრთა ინიციტივების რაოდენობას 
პლენარული და საკომიტეტო სხდომე-
ბის მიხედვით. ასევე, ინიციატივების 
არსებობის შემთხვევაში გთხოვთ, 
მოგვაწოდეთ ინიციატივების აღწერი-
ლობა (ინდივიდუალურად, ინიცია-
ტივის დასახელბა, მოკლე აღწერა, 
ინიციატივის რეგისტრაციის თარიღი, 
ინიციატივის წამყვანი კომიტეტი და 
სხვა) 2021/2022 წლის ზამთრის სესიების 
მიხედვით. 
        გთხოვთ, აღნიშნული საჯარო ინ-
ფორმაცია მოგვაწოდოთ საქართველოს 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით 
დადგენილი წესით შემდეგ ელ ფოსტაზე  
rdolaberi@gmail.com 

ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემია, 
აღმასრულებელი 
დირექტორი შორენა 
დოლაბერიძე
E-Mail: 
info@cda4you.com 
Tel: +(995)577210404

29.08.2022
N 09-02-16/546
საბოლოო პასუხი  
ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემიას, 
დაკმაყოფილდა 
სრულად.
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20. 15.08.2022
 640/09-02-15

     საქართველოს ზოგადი ადმინისტ-
რაციული კოდექსის თანახმად გთხოვთ, 
მოგვაწოდეთ აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2022 
წლის საგაზაფხულო სესიების პლენა-
რული (მთავარი) და კომიტეტების 
სხდომათა ოქმები.  
        ასევე, ასეთის არსებობის შემთხ-
ვევაში გთხოვთ, მოგვაწოდეთ პლენა-
რული და კომიტეტების სხდომათა ვი-
დეო და აუდიო ჩანაწერები, ინდი-
ვიდუალურად (ვიდეო და აუდიო 
ჩანაწერები გთხოვთ, ატვირთეთ Google 
Drive-ის სივრცეში ან მსგავს პლათ-
ფორმებზე ან მოგვაწოდეთ ბმულის 
სახით). 
       გთხოვთ, აღნიშნული საჯარო ინ-
ფორმაცია მოგვაწოდოთ საქართველოს 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით 
დადგენილი წესით შემდეგ ელ ფოსტაზე  
rdolaberi@gmail.com   
 

ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემია, 
აღმასრულებელი 
დირექტორი შორენა 
დოლაბერიძე
E-Mail: 
info@cda4you.com 
Tel: +(995)577210404

15.08.2022
N 09-02-16/518
შუალედური 
პასუხი ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემიას

15.08.2022
N 1354
ინფორმაციის 
გამოთხოვა

22.08.2022
N 09-02-16/533
საბოლოო პასუხი 
ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემიას, 
დაკმაყოფილდა 
სრულად.

21. 16.08.2022
 647/09-02-15

        საქართველოს ზოგადი ადმინისტ-
რაციული კოდექსის თანახმად გთხოვთ, 
მოგვაწოდეთ თანდართულ ფაილში 
(Excel ფორმატში) მოცემული 2022 წლის 
გაზაფხულის სესიების შესახებ საჯარო 
ინფორმაცია (გთხოვთ შეავსეთ), რო-
მელიც შეეხება სახელფასო და სა-
მივლინებო ხარჯებს. 
         გთხოვთ, აღნიშნული საჯარო ინ-
ფორმაცია მოგვაწოდოთ საქართველოს 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით 
დადგენილი წესით შემდეგ ელ ფოსტაზე  
rdolaberi@gmail.com

ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემია, 
აღმასრულებელი 
დირექტორი შორენა 
დოლაბერიძე
E-Mail: 
info@cda4you.com 
Tel: +(995)577210404

17.08.2022
N 09-02-16/521
შუალედური 
პასუხი, პასუხი 
ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემიას, 
მოთხოვნის 
დაზუსტების 
შესახებ)

29.08.2022
N 09-02-16/546
საბოლოო პასუხი 
პასუხი ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემიას, 
დაკმაყოფილდა 
სრულად.

22 18.08.2022
653/09-02-15

       საქართველოს ზოგადი ადმინისტ-
რაციული კოდექსის თანახმად გთხოვთ, 
მოგვაწოდეთ 2022 წლის გაზაფხულის 
სესიების შესახებ საჯარო ინფორმაცია, 
რომელიც უკავშირდება აჭარის ავტო-
ნომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 
საბჭოს წევრთა ინიციატივების რაოდე-
ნობას პლენარული და საკომიტეტო 
სხდომების მიხედვით. ასევე, ინიცია-
ტივების არსებობის შემთხვევაში 
გთხოვთ, მოგვაწოდეთ ინიციატივების 
აღწერილობა (ინდივიდუალურად, ინი-

ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემია, 
აღმასრულებელი 
დირექტორი შორენა 
დოლაბერიძე
E-Mail: 
info@cda4you.com 
Tel: +(995)577210404

19.08.2022
N 1389
ინფორმაციის 
გამოთხოვა

22.08.2022
N 09-02-16/529 
შუალედური 
პასუხი ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემიას,
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ციატივის დასახელბა, მოკლე აღწერა, 
ინიციატივის რეგისტრაციის თარიღი, 
ინიციატივის წამყვანი კომიტეტი და 
სხვა) 2022 წლის გაზაფხულის სესიების 
მიხედვით. 
        გთხოვთ, აღნიშნული საჯარო ინ-
ფორმაცია მოგვაწოდოთ საქართველოს 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით 
დადგენილი წესით შემდეგ ელ ფოსტაზე  
rdolaberi@gmail.com

29.08.2022
N 09-02-16/546
საბოლოო პასუხი 
ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემიას, 
დაკმაყოფილდა 
სრულად.

23 18.11.2022
936/09-02-13

     გთხოვთ მაცნობოთ საჯარო ინფორ-
მაციის სახით რომელი სახელმწიფო 
სტრუქტურული ერთელი ახორციე-
ლებდა 1996 წლიდან 2005 წლის 
ჩათვლით  უმაღლესი საბჭოს, მათ 
შორის პრეზიდიუმის დაცვას და ვის 
დაქვემდებარებაში იყო კანონმდებ-
ლობით, კერძოდ: რომელი სახელმწიფო 
სტრუქტურული ერთეულის დაქვემ-
დებარებაში იყო აღნიშნული დაცვის 
სამსახური.

გიორგი ჯაფარიძე 
პ/ნ 61004000261
მის: ქ. თბილისი, 
გლდანი I მიკრო 
რაიონი, მე-3 ბკ, ბ 82
მობ: 595 73 01 01

21.11.2022
N 1900 
ინფორმაციის 
გამოთხოვა

21.11.2022
N 09-02-12-ჯ/742
შუალედური 
პასუხი გიორგი 
ჯაფარიძეს

25.11.2022
N 09-02-12-ჯ/747
საბოლოო პასუხი 
გიორგი 
ჯაფარიძეს

24 22.11.2022
959/09-02-15

    საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 
მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 
37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების თანახმად, 
გთხოვთ მოგვაწოდოთ: 

1. 2022 წელს (საწყის 9 თვეში) 
თანამდებობის პირებზე (ცალკ-ცალკე 
სახელისა და გვარის მითითებით) 
დარიცხული ფულადი ჯილდოების და 
სახელფასო დანამატების (ცალკ-ცალკე) 
ოდენობა თვეების მიხედვით;

2. დღეის მდგომარეობით შრომი-
თი ხელშეკრულებით ხელშეკრულებით 
დასაქმებული პირებისათვის გაფორ-
მებული ხელშეკრულებების რეესტრი, 
სადაც ასახულია ხელშეკრულების საგ-
ნის (სამუშაო პოზიციის) და განსაზღვ-
რული ყოველთვიური შრომის ანაზღაუ-
რების შესახებ ინფორმაცია;

3. დღეის მდგომარეობით მოქმედი 
იმ შრომითი ხელშეკრულების ასლი, 
რომლის მიხედვით გათვალისწინე-
ბულია, ხელშეკრულებით დასაქმებულ 
პირებს შორის, ყველაზე დიდი შრომის 
ანაზღაურება;

4. 2022 წელს მრჩევლის პოზიცია-
ზე დასაქმებული პირებისთვის გაფორ-

ინფორმაციის 
თავისუფლების 
განვითარების 
ინსტიტუტი IDFI 
აღმასრულებელი 
დირექტორი გიორგი 
კლდიაშვილი, 
საკონტაქტო პირი: გოგა 
თუშურაშვილი, მობ: 
599 24 88 77

24.11.2022
N 1917 
ინფორმაციის 
გამოთხოვა

24.11.2022
N 09-02-16/745 
შუალედური 
პასუხი 
ინფორმაციის 
თავისუფლების 
განვითარების 
ინსტიტუტის 
IDFI 
აღმასრულებელ 
დირექტორს 
გიორგი 
კლდიაშვილს

07/12/2022
09-02-16/768
საბოლოო პასუხი 
ინფორმაციის 
თავისუფლების 
განვითარების 
ინსტიტუტის 
IDFI 
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მებული ხელშეკრულებების ასლები და 
მათი ბიოგრაფიული მონაცემები;

5. 2022 წელს ყველაზე დიდი ხარ-
ჯის მქონე სარესტორნო მომსახურების 
გადახდის დამადასტურებელი ფინან-
სური დოკუმენტაციის ასლები (ჩეკი 
ან/და ინვოისი);

6. 2022 წელს განხორციელებული 
ყველაზე დიდი ხარჯის მქონე 
მივლინების დამადასტურებელი დოკუ-
მენტაციის ასლები, რის საფუძველზეც 
ანაზღაურდა გაწეული ხარჯი.

7. 2022 წელს სარეკლამო მომსახუ-
რების შესყიდვაზე გაფორმებული ხელ-
შეკრულებების ასლები;

8. დღეის მდგომარეობით ბალანს-
ზე არსებული ავტომობილების ჩამო-
ნათვალი, რომელიც უზრუნველყოფს 
ხელმძღვანელისა და მის მოადგილეების 
(ცალკ-ცალკე) გადაადგილებას (ავტო-
მობილის მოდელი, გამოშვების წელი, 
შესყიდვის წელი და ღირებულება);

9. 2022 წელს (საწყის 9 თვეში) 
ბალანსზე რიცხული ავტომობილების 
ტექნიკურ მომსახურებაზე  გაწეული 
ხარჯების ჩამონათვალი, შესყიდული 
საქონლის/მომსახურების დასახელების 
და მიმწოდებელი კომპანიის მითი-
თებით;

10. 2021-2022 წლებში (ცალკ-ცალკე) 
შსს საპატრულო პოლიციის დეპარ-
ტამენტის მიერ ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა გამო თქვენი უწ-
ყების ბალანსზე არსებულ ავტომობი-
ლებზე გამოწერილი ვიდეო ჯარიმების 
და დაკისრებული საჯარიმო თანხის 
საერთო ოდენობა;

11. 2021-2022 წლებში (ცალკ-ცალკე 
წლების მიხედვით) ბიუჯეტიდან 
თანამშრომლებზე გაცემული სოციალუ-
რი დახმარებების ჩამონათვალი 
(სოციალური დახმარების გაცემის თა-
რიღი, მისი მიზნობრიობა, და თანხა) 
თანამდებობის პირების შემთხვევაში 
სახელის და გვარის მითითებით;

12. უწყებაში განხორციელებული 
ბოლო ინვენტარიზაციის თარიღი და შე-
დეგები, გამოვლენილი დანაკლისის, 
ზედმეტობის და დაზიანებული აქტივე-
ბის ჩამონათვალი, საბალანსო ღირებუ-
ლების მითითებით;

13. 2021-2022 წლებში ჩატარებული 
შიდა აუდიტორული ანგარიშები;

14. 2021-2022 წლებში (ცალკ-ცალკე) 
გათავისუფლებულ თანამშრომელთა 

აღმასრულებელ 
დირექტორს 
გიორგი 
კლდიაშვილს.
დაკმაყოფილდა 
სრულად.



რაოდენობა, გათავისუფლების მიზეზე-
ბის მიხედვით;

15. მოქმედი საშტატო ნუსხის მი-
ხედვით გათვალისწინებული პოზიციე-
ბის და დღეის მდგომარეობით ფაქტობ-
რივად დასაქმებულ თანამშრომელთა 
რაოდენობა;

16. დღეის მდგომარეობით არსე-
ბული ვაკანტური პოზიციების ჩამო-
ნათვალი, თითოეულის ვაკანტურობის 
ხანგრძლივობის მითითებით;

17.  2021-2022 წლებში (ცალკ-ცალკე 
წლების მიხედვით) ვაკანტური თანამ-
დებობის დასაკავებლად გამოცხადე-
ბული ღია, დახურული, შიდა და 
გამარტივებული (ცალკ-ცალკე) კონკურ-
სების და მათში მონაწილეთა რაოდე-
ნობა;

18. 2021-2022 წლებში (ცალკ-ცალკე 
წლების მიხედვით) ჩაშლილი და შეწყვე-
ტილი კონკურსების (ღია, დახურული, 
შიდა და გამარტივებული ცალკ-ცალკე) 
რაოდენობა, მისი ჩაშლის და შეწყვეტის 
საფუძვლების მიხედვით;

19. 2021-2022 წლებში (ცალკ-ცალკე 
წლების მიხედვით) შიდა კადრის და-
ნიშვნით დასრულებული რია და დახუ-
რული კონკურსების რაოდენობა;

20. 2021-2022 წლებში საპრეტენზიო 
კომისიაში და სასამართლოში (ცალკ-
ცალკე) კონკურსის შედეგების გასაჩივ-
რების შემთხვევების რაოდენობა, 
დამდგარი შედეგების მიხედვით;

21. 2021-2022 წლების განმავლობაში 
თქვენი უწყების მონაწილეობით (სადაც 
თქვენი უწყება იყო სასამართლო დავის 
მხარე) მიღებული სასამართლოს გა-
დაწყვეტილებების ასლები შრო-
მით/დასაქმებასთან დაკავშირებულ ურ-
თიერთობებთან დაკავშირებულ სასა-
მართლო დავებზე (სასამართლოს კა-
ნონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტი-
ლება, ხოლო თუ საბოლოო გადაწყვეტი-
ლება არ არის მიღებული შესაბამის და-
ვაზე სასამართლოს მიერ მიღებული ბო-
ლო გადაწყვეტილება), ასევე ამგვარი 
დავების საერთო რაოდენობა, რომლებ-
ზეც სასამართლოს ამ დრომდე არ მიუ-
ღია გადაწყვეტილება;

22. 2022 წელს გადაუდებელი აუცი-
ლებლობით ან ღონისძიების შეზღუ-
დულ ვადებში ჩატარებისთვის განხორ-
ციელებული გამარტივებული შესყიდ-
ვების ფარგლებში თქვენი უწყების ან 
შესაბამისი უფლებამოსილი პირის სამ-
სახურეობრივი ელექტრონული ფოსტი-



დან ბაზრის კვლევის მიზნით გაგზავ-
ნილი და მიღებული წერილების ასლე-
ბი. 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრა-
ციული კოდექსის 37-ე მუხლის თანახ-
მად გთხოვთ ის ინფორმაცია, რომელიც 
იწარმოება ელექტრონულად ან/და შე-
საძლებელია მისი ელექტრონულ 
ფორმატში გადაყვანა მოგვაწოდოთ 
ელექტრონული დოკუმენტის სახით 
შემდეგ მისამართზე: foi@idfi.ge, ხოლო 
დანარჩენი ინფორმაცია ქსეროასლის 
სახით.

25. 21.12.2022
1061/09-02-15

      საქართველოს ზოგადი ადმინისტრა-
ციული კოდექსის თანახმად გთხოვთ, 
მოგვაწოდეთ აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2022 
წლის საშემოდგომო სესიების პლენა-
რული (მთავარი) და კომიტეტების 
სხდომათა ოქმები. 
      ასევე, ასეთის არსებობის შემთვევაში 
გთხოვთ, მოგვაწოდეთ პლენარული და 
კომიტეტების სხდომათა ვიდეო და 
აუდიო ჩანაწერები, ინდივიდუალურად 
(ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები გთხოვთ, 
ატვირთეთ Google Drive-ის სივრცეში ან 
მსგავს პლათფორმებზე ან მოგვაწოდეთ 
ბმულის სახით). 
       გთხოვთ, აღნიშნული საჯარო ინ-
ფორმაცია მოგვაწოდოთ საქართველოს 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით 
დადგენილი წესით შემდეგ ელ ფოსტაზე 
rdolaberi@gmail.com

ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემია, 
აღმასრულებელი 
დირექტორი შორენა 
დოლაბერიძე
E-Mail: 
info@cda4you.com 
Tel: +(995)577210404

21.12.2022
N 09-02-16/794
შუალედური
პასუხი ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემიას, 

21.12.2022
N 2122 
ინფორმაციის 
გამოთხოვა

27.12.2022
N 09-02-16/809
საბოლოო 
პასუხი ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემიას, 
დაკმაყოფილდა 
სრულად.

26. 22.12.2022
1066/09-02-15

      საქართველოს ზოგადი ადმინისტ-
რაციული კოდექსის თანახმად გთხოვთ, 
მოგვაწოდეთ თანდართულ ფაილში 
(Excel ფორმატში) მოცემული 2022 წლის 
საშემოდგომო სესიების შესახებ საჯარო 
ინფორმაცია (გთხოვთ შეავსეთ), რომე-
ლიც შეეხება სახელფასო და სამივ-
ლინებო ხარჯებს. 
      გთხოვთ, აღნიშნული საჯარო ინ-
ფორმაცია მოგვაწოდოთ საქართველოს 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით 
დადგენილი წესით შემდეგ ელ ფოსტაზე 
rdolaberi@gmail.com.

ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემია, 
აღმასრულებელი 
დირექტორი შორენა 
დოლაბერიძე
E-Mail: 
info@cda4you.com 
Tel: +(995)577210404

23.12.2022
N 09-02-16/801
შუალედური
პასუხი ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემიას, 

23.12.2022
N 2147 
ინფორმაციის 
გამოთხოვა

28.12.2022
N 09-02-16/811
საბოლოო 
პასუხი ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემიას,

mailto:foi@idfi.ge
mailto:rdolaberi@gmail.com
mailto:info@cda4you.com
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mailto:info@cda4you.com


დაკმაყოფილდა 
სრულად.

27. 26.12.2022
1071/09-02-15

      საქართველოს ზოგადი ადმინისტრა-
ციული კოდექსის თანახმად გთხოვთ, 
მოგვაწოდეთ 2022 წლის საშემოდგომო 
სესიების შესახებ საჯარო ინფორმაცია, 
რომელიც უკავშირდება აჭარის ავ-
ტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 
საბჭოს წევრთა ინიციატივების რაო-
დენობას პლენარული და საკომიტეტო 
სხდომების მიხედვით. 
         ასევე, ინიციატივების არსებობის 
შემთხვევაში გთხოვთ, მოგვაწოდეთ 
ინიციატივების აღწერილობა (ინდივი-
დუალურად, ინიციატივის დასახელბა, 
მოკლე აღწერა, ინიციატივის რეგისტ-
რაციის თარიღი, ინიციატივის წამყვანი 
კომიტეტი და სხვა) 2022 წლის 
საშემოდგომო სესიების მიხედვით.                      
       გთხოვთ, აღნიშნული საჯარო ინ-
ფორმაცია მოგვაწოდოთ საქართველოს 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით 
დადგენილი წესით შემდეგ ელ ფოსტაზე 
rdolaberi@gmail.com

ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემია, 
აღმასრულებელი 
დირექტორი შორენა 
დოლაბერიძე
E-Mail: 
info@cda4you.com 
Tel: +(995)577210404

26.12.2022
N 09-02-16/806
შუალედური
პასუხი ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემიას, 

26.12.2022
N 2162 
ინფორმაციის 
გამოთხოვა

30.12.2022 
N 09-02-16/816
საბოლოო 
პასუხი ა (ა) იპ 
საზოგადოებრივი 
განვითარების 
აკადემიას,
დაკმაყოფილდა 
სრულად.
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