
 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 

 49–ე მუხლით გათვალისწინებული  

2016 წლის ანგარიში 

 

 

 

ზაკ-ის მე-80 მუხლით 

(სხვა უწყებაში) 

გადაგზავნილი 

განცხადებების 

რაოდენობა 

ზაკ-ის 83-ე მუხლის 

საფუძველზე 

განუხილველად 

დატოვებული 

განცხადებების 

რაოდენობა 

განხილვის პროცესში 

არსებული 

განცხადებების 

რაოდენობა 

293 148 253 

 

 

 
 

 შენიშვნა: შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის საჯარო ინფორმაციის 

სამმართველოში შემოსული განცხადებები/წერილების რაოდენობა, რომლებიც 

კომპეტენციის მიხედვით, რეაგირებისთვის გადაგზავნილ იქნა შს სამინისტროს 

სტრუქტურულ ქვედანაყოფებში,  ტერიტორიულ ორგანოებში, საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირებში და შს სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს 

სასაზღვრო პოლიციაში შეადგინა - 1485;  
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2016 დაკმაყოფილებული 

უარის თქმა 

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებული 
მიმდინარე 

განუხილველი 

სხვა უწყებაში 

გაგზავნილი 

საჯარო ინფორმაციის 

გაცემის მოთხოვნათა 

საერთო რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე 

უარის თქმის 

რაოდენობა 

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

15 515 13 123 1 383 315 



 

 

 მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძვლები:  

 საქართველოს კონსტიტუციის 41–ე მუხლი;  

 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე–3 მუხლის მე–4 ნაწილი, 

44–ე მუხლი, 83-ე მუხლი, 99-ე მუხლი;  

 საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“; 

 საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“; 

 საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“  

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; 

 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი;   

 შს მინისტრის №892 ბრძანება „სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგენტოს მიერ გირავნობის რეგისტრაციის, ნასამართლობის 

შესახებ ცნობისა და მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების სამართლებრივი 

მდგომარეობის შესახებ ცნობის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“; 

 მოთხოვნილი ინფორმაცია არ განეკუთვნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

კომპეტენციას ან სამინისტროში დაცული არ არის;  

 

 პერსონალური მონაცემის შეგროვება/დამუშავება/გაცემის რაოდენობა: 

 

 

მოთხოვნის საფუძველზე 

პერსონალური მონაცემის 

შეგროვება/დამუშავების  

საერთო რაოდენობა  

პერსონალური მონაცემის 

სხვისთვის გადაცემის 

რაოდენობა  

10 772 2 344 

 

 

 პერსონალურ მონაცემში შესწორების შეტანის მოთხოვნათა რაოდენობა: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოთხოვნათა  

რაოდენობა 

მოთხოვნაზე უარის თქმის 

 რაოდენობა 

20 

 

1 



 

 შინაგან საქმეთა სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ძირითადი 

თემატიკა: 

 

 პერსონალური მონაცემები: 

 მართვის მოწმობების ნამდვილობის დადასტურება; 

 საზღვრის კვეთა; 

 ნასამართლობა და ძებნაში ყოფნა; 

 ნარკოლოგიური შემოწმება; 

 თანამშრომლის ნამსახურობის შესახებ; 

 ცნობა ნამსახურობის შესახებ; 

 პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგვის შესახებ; 

 და სხვა. 

 სისხლის სამართლის საქმის შესახებ; 

 ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ; 

 სხვადასხვა სტატისტიკა: 

 დანაშაულის შესახებ სტატისტიკა; 

 რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ 

სტატისტიკა; 

 ოჯახში ძალადობის შესახებ სტატისტიკა; 

 საზღვრის კვეთის შესახებ სტატისტიკა; 

 ავტოსაგზაო შემთხვევების შესახებ სტატისტიკა; 

 სუიციდის შესახებ სტატისტიკა; 

 ფინანსური  და საკადრო საკითხები; 

 სამართლებრივი აქტების მიწოდება; 

 დაკავებულის გარეგნული დათვალიერების ოქმის შესახებ. 
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პერსონალური მონაცემი 

სს საქმეები 

ადმ. 

სამართალდარღვევა 

სხვადასხვა სტატისტიკა 

ფინანსური და საკადრო 

საკითხები 

დათვალიერების ოქმი 

სხვა  



 

 2016 წლის განმავლობაში  საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ 

მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით  შემოსულია 5 ადმინისტრაციული 

საჩივარი. სასამართლოში შესულია 5 სარჩელი საჯარო ინფორმაციის გაცემის 

დავალდებულების მოთხოვნით. საანგარიშო პერიოდში მიღებული 

გადაწყვეტილებების გასაჩივრებასთან დაკავშირებული ხარჯები სამინისტროს არ 

დაკისრებია.    
  

 მონაცემები საჯარო მოსამსახურეთა მიერ ზაკ-ის მოთხოვნების დარღვევის 

რაოდენობისა და პასუხიმგებელ პირებზე დისციპლინური სახდელის დადების 

შესახებ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 მონაცემები საჯარო მონაცემთა ბაზების შესახებ 

 

საჯარო მოსამსახურეთა მიერ  

ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსის მოთხოვნების 

დარღვევის რაოდენობა 

დარღვევებზე პასუხიმგებელ 

პირებზე დისციპლინური სახდელის 

დადების რაოდენობა 

ვადის დარღვევა 

93 

- 

საჯარო მონაცემთა ბაზების ჩამონათვალი 

 

საჯარო მონაცემთა ბაზების აღწერილობა 

 

 

საჯარო ინფორმაციის რეესტრი 

 პერსონალური მონაცემები; 

 სისხლის სამართლის საქმის შესახებ; 

 ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ; 

 სხვადასხვა სტატისტიკა; 

 თანამდებობის პირთა და სხვა 

თანამშრომლებზე გაცემული შრომის 

ანაზღაურება; 

 სამართლებრივი აქტების მიწოდება; 

 დაკავებულის გარეგნული 

დათვალიერების ოქმის მიწოდება. 

 

პროაქტიულად გამოქვეყნებული 

ინფორმაცია 

 შსს–ს სტრუქტურა და ფუნქციების 

აღწერა; 

 სამართლებრივი აქტები; 

 სტრუქტურული ერთეულების 

დებულებები; 

 სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა; 

 სტრუქტურული ერთეულების 

ხელმძღვანელების შესახებ 

ინფორმაცია; 



 

 

 

 

 

 შინაგან საქმეთა სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირები: 

 

1. გიორგი სახოკია – შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 

2. თეონა კობიძე – აფხაზეთის ა/რ პოლიციის დეპარტამენტი; 

3. ლიანა გათენაძე – აჭარის ა/რ პოლიციის დეპარტამენტი; 

4. ნანა ხუციშვილი – ქ.თბილისის პოლიციის დეპარტამენტი; 

5. მარი დოღონაძე – მცხეთა–მთიანეთის პოლიციის დეპარტამენტი; 

6. დემირ თოდაძე – შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; 

7. ნინო გაბუნია – ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; 

8. თამარ ლამაზოშვილი – კახეთის პოლიციის დეპარტამენტი; 

9. ნინო კაპანაძე – სამცხე–ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტი; 

10. რევაზ ნიქაბაძე – იმერეთის, რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის 

დეპარტამენტი; 

11. სერგი ბზიშვილი – გურიის პოლიციის დეპარტამენტი; 

12. მურთაზ ბულია – სამეგრელო–ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 საკონტაქტო ინფორმაცია; 

 საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე 

პასუხისმგებელი პირები და მათი 

საკონტაქტო ინფორმაცია; 

 დასაქმებულ პირთა შესახებ 

სტატისტიკა; 

 სახელმწიფო შესყიდვები; 

 ბალანსზე არსებული უძრავი ქონება, 

ქონების გასხვისებისა და 

სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 

ინფორმაცია; 

 დაზუსტებული ბიუჯეტი და 

შესრულების შესახებ ინფორმაცია. 



 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია  

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა რაოდენობის შესახებ 

 

ინფორმაციის 

გაცემის მოთხოვნათა 

საერთო რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე 

უარის თქმის 

რაოდენობა  

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

13 6 3 4 

 

 საჯარო ინფორმაციის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძველი: საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის შესახებ“. 

 

 პერსონალურ მონაცემთა შეგროვება/დამუშავება/გაცემის რაოდენობის შესახებ 

 

პერსონალური მონაცემის  

შეგროვება/დამუშავების  

საერთო რაოდენობა 

პერსონალური მონაცემის 

სხვისთვის გაცემის 

რაოდენობა  

2 2 

 

 საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება 

გასაჩივრდა 1 შემთხვევაში. აღნიშნული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა. 

 

 სსიპ – შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი  –  ვაჟა კეკელია. 

 

 მონაცემები საჯარო მოსამსახურეთა მიერ ზაკ-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 

 

 

– 

 

 

 

– 



 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  – 

დაცვის პოლიცია 

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა რაოდენობის შესახებ 

 

ინფორმაციის 

გაცემის მოთხოვნათა 

საერთო რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე 

უარის თქმის 

რაოდენობა  

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

3744 3687 22 7 

 

შენიშვნა: განხილვის პროცესშია - 8 განცხადება, შემდგომი რეაგირებისათვის სხვა უწყებაში, 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-80 მუხლით გაგზავნილია - 16 

განცხადება, ხოლო საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 83-ე მუხლის 

საფუძველზე, განუხილველად დატოვებულ იქნა 4 განცხადება. 

 

 საჯარო ინფორმაციის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძველი: საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის შესახებ“. 

 

 საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება 

გასაჩივრებული არ ყოფილა. 

 

 პერსონალურ მონაცემთა შეგროვება/დამუშავება/გაცემის რაოდენობის შესახებ 

 

პერსონალური მონაცემის  

შეგროვება/დამუშავების  

საერთო რაოდენობა 

პერსონალური მონაცემის 

სხვისთვის გაცემის 

რაოდენობა  

3050 191 

 

 სსიპ – დაცვის პოლიციაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი – ალექსანდრე გულიაშვილი. 

 მონაცემები საჯარო მოსამსახურეთა მიერ ზაკ-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 

 

- - 



 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  – 

 მომსახურების სააგენტო  

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა რაოდენობის შესახებ 

 

ინფორმაციის 

გაცემის მოთხოვნათა 

საერთო რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე 

უარის თქმის 

რაოდენობა  

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

609  604  - - 

 

შენიშვნა: განხილვის პროცესშია - 4 განცხადება, შემდგომი რეაგირებისათვის სხვა 

უწყებაში საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-80 მუხლით 

გაგზავნილია 1 განცხადება.  

 

 მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძველი:  

      –    საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი; 

 „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი; 

 „სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ 

გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ“ 

საქართველოს კანონი. 

 საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება 

გასაჩივრებული არ ყოფილა. 

 

 პერსონალურ მონაცემთა შეგროვება/დამუშავება/გაცემის რაოდენობის შესახებ 

 

 

 

 

 

 

 სსიპ – მომსახურების სააგენტოში  საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი – მაია უსანეთაშვილი. 

 მონაცემები საჯარო მოსამსახურეთა მიერ  ზაკ-ის მოთხოვნების დარღვევის რაოდენობისა 

და პასუხიმგებელ პირებზე დისციპლინური სახდელის დადების შესახებ: 

  

 

 

პერსონალური მონაცემის  

შეგროვება/დამუშავების  

საერთო რაოდენობა 

პერსონალური მონაცემის 

სხვისთვის გაცემის 

რაოდენობა  

537 442 

საჯარო მოსამსახურეთა მიერ  

ზაკ-ის მოთხოვნების დარღვევის 

რაოდენობა 

დარღვევებზე პასუხიმგებელ პირებზე 

დისციპლინური სახდელის დადების 

რაოდენობა 

 

– – 



 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი –  

ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური  

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა რაოდენობის შესახებ 

 

 

ინფორმაციის 

გაცემის მოთხოვნათა 

საერთო რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე 

უარის თქმის 

რაოდენობა  

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

11 11 – – 

 

 

 საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება  

გასაჩივრებული არ ყოფილა. 

 

 

 პერსონალურ მონაცემთა შეგროვება/დამუშავება/გაცემის რაოდენობის შესახებ 

 

პერსონალური მონაცემის  

შეგროვება/დამუშავების  

საერთო რაოდენობა 

პერსონალური მონაცემის 

სხვისთვის გაცემის 

რაოდენობა  

4 4 

 

 

 სსიპ – ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი – მერაბ გოცირიძე. 

 

 მონაცემები საჯარო მოსამსახურეთა მიერ ზაკ-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 

 

 

– 

 

– 



 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  –  

სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი  

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა რაოდენობის შესახებ 

 

 

ინფორმაციის გაცემის 

მოთხოვნათა საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე 

უარის თქმის 

რაოდენობა  

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

12 12 – – 

 

 

 სსიპ – სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტში  საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი  –  თამარ ღლონტი. 

 

 

 პერსონალურ მონაცემთა შეგროვება/დამუშავება/გაცემის რაოდენობის შესახებ 

 

პერსონალური მონაცემის  

შეგროვება/დამუშავების  

საერთო რაოდენობა 

პერსონალური მონაცემის 

სხვისთვის გაცემის 

რაოდენობა  

- - 

 

 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 

 

 

– 

 

 

– 



 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  – 

„112“ 

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა რაოდენობის შესახებ 

 

ინფორმაციის 

გაცემის მოთხოვნათა 

საერთო რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე 

უარის თქმის 

რაოდენობა  

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა რაოდენობა 

193 140 35 17 

 

შენიშვნა:1 განცხადება მიმდინარე. 

  

მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძველი: საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსი, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს 

კანონი. 

 

 საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება 

გასაჩივრებული არ ყოფილა. 

 

 

 პერსონალურ მონაცემთა შეგროვება/დამუშავება/გაცემის რაოდენობის შესახებ 

 

პერსონალური მონაცემის  

შეგროვება/დამუშავების  

საერთო რაოდენობა 

პერსონალური მონაცემის 

სხვისთვის გაცემის 

რაოდენობა  

142 43 

 

 

 სსიპ –„112“-ში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე 

პასუხისმგებელი პირი – დიმიტრი ჯავახიშვილი. 

 

 მონაცემები საჯარო მოსამსახურეთა მიერ ზაკ-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 

– – 



 

 

მონაცემები  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  –  

საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო 

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა რაოდენობის შესახებ 

 

 

ინფორმაციის გაცემის 

მოთხოვნათა საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე 

უარის თქმის 

რაოდენობა  

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

12 10 - 2 

 

 საჯარო ინფორმაციის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძველი: საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი. 

 

 საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება 

გასაჩივრებული არ ყოფილა. 

 

 პერსონალურ მონაცემთა შეგროვება/დამუშავება/გაცემის რაოდენობის შესახებ 

 

პერსონალური მონაცემის  

შეგროვება/დამუშავების  

საერთო რაოდენობა 

პერსონალური მონაცემის 

სხვისთვის გაცემის 

რაოდენობა  

– – 

 

 სსიპ – საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი – სალომე თარხნიშვილი. 

 

 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 

– – 



 

 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს  

მმართველობის სფეროში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება –  

საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია 

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა რაოდენობის შესახებ 

 

 

ინფორმაციის გაცემის 

მოთხოვნათა საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებაზე 

უარის თქმის 

რაოდენობა  

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა 

159 108 2 7 

 

შენიშვნა: შემდგომი რეაგირებისათვის, სხვა უწყებაში საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის მე-80 მუხლით გაგზავნილია 42 განცხადება. 

 

 საჯარო ინფორმაციის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძველი:  საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის შესახებ“. 

 

 საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება 

გასაჩივრებული არ ყოფილა. 

 

  პერსონალურ მონაცემთა შეგროვება/დამუშავება/გაცემის რაოდენობის შესახებ 

 

პერსონალური მონაცემის  

შეგროვება/დამუშავების  

საერთო რაოდენობა 

პერსონალური მონაცემის 

სხვისთვის გაცემის 

რაოდენობა  

99 75 

 

 სსდ – სასაზღვრო პოლიციაში  საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი – ლაშა ბაბილოძე.  

 

 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 

– – 


