ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის შესაბამისად
განსაზღვრული ანგარიში
სსიპ „საკანონმდებლო მაცნე“-ს

საჯარო დაწესებულების დასახელება:

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ ეროვნული
სატყეო სააგენტო

ა. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილების შესახებ

საჯარო ინფორმაციის გაცემის
მოთხოვნათა საერთო რაოდენობა

სამინისტროს სისტემაში, საჯარო
ინფორმაციის გაცემის შესახებ შემოსულ
მოთხოვნათა რაოდენობა-

დაკმაყოფილებული მოთხოვნათა
რაოდენობა

სრულად დაკმაყოფილებულ
მოთხოვნათა რაოდენობა
ნაწილობრივ დაკმაყოფილებულ
მოთხოვნათა რაოდენობა

გადაწყვეტილების მიმღები საჯარო
მოსამსახურე (სახელი, გვარი,
თანამდებობა)
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-

ადმინისტრაციული
დეპარტამენტის წამყვანი
სპეციალისტი ნანი მჭედლიშვილი

ინფორმაციის
დამუშავებისა და
გაცემის ხარჯების ჯამი
0.00
(შენიშვნა: საქართველოს
გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტროს საჯარო
სამართლის
იურიდიული პირის
ეროვნული სატყეო
სააგენტოს 09.09.15 წ.
№263/ს ბრძანება წლის
განმავლობაში
მოსაკრებლის გადახდის
გარეშე გამოსათხოვი
1

საჯარო ინფორმაციის
მინიმალური ოდენობის
განსაზღვრის შესახებ
შესაბამისად, წლის
განმავლობაში ერთ
პირზე საჯარო
ინფორმაციის 100
ფურცლამდე ოდენობით
ასლის გადაღება და
გაცემა ხდება
მოსაკრებლის გარეშე)

ბ. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნების არ დაკმაყოფილების შესახებ

არ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების
რაოდენობა

6

უარის თქმის საფუძვლები
(შესაბამისი საკანონმდებლო
აქტები)

გადაწყვეტილების
მიმღები საჯარო
მოსამსახურე
(სახელი, გვარი,
თანამდებობა)

საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსი,
მუხლი №80
(სცილდება სააგენტოს
კომპეტენციას)

ადმინისტრაციული
დეპარტამენტის
წამყვანი

გასაჩივრებასთან
დაკავშირებული
ხარჯები

მომჩივანი მხარის
სასარგებლოდ
სასამართლოს მიერ
დაკისრებული თანხის
ოდენობა

-

-

სპეციალისტი ნანი
მჭედლიშვილი

2

გ. სტატისტიკური მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილების შესახებ:
შემოსული საჯარო
ინფორმაციის
მოთხოვნები
კატეგორიების
მიხედვით

საჯარო ინფორმაციის გაცემის
მოთხოვნათა საერთო
რაოდენობა

დაკმაყოფილებულ
მოთხოვნათა რაოდენობა

არ
დაკმაყოფილებულ
მოთხოვნათა
რაოდენობა

ასლის მოსაკრებლის
ინფორმაციის დამუშავებისა
და გაცემის ხარჯების ჯამი

საქართველოს
მოქალაქე
უცხო ქვეყნის
მოქალაქე

18

15

3

-

1

-

1

-

-

-

-

-

11

9

2

-

1

1

-

-

5

5

-

-

-

-

-

-

მოქალაქეობის არ
მქონე პირი
არასამეწარმეო
(არაკომერციული)
იურიდიული პირი
სამეწარმეო
იურიდიული პირი
მედია საშუალება
(ბეჭდვითი, ონლაინ,
სატელევიზიო
საშუალება) /
ჟურნალისტი
დიპლომატიური
წარმომადგენლობა/
საერთაშორისო
ორგანიზაცია

3

ადმინისტრაციული
ორგანო

12

12

-

-

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

გადაწყვეტილების მიმღები საჯარო მოსამსახურე (სახელი,
გვარი, თანამდებობა)

-

-

ე. მონაცემები საჯარო მონაცემთა ბაზების შესახებ
საჯარო მონაცემთა ბაზების ჩამონათვალი

საჯარო მონაცემთა ბაზების აღწერილობა

-

-

4

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

-

-

-

-

ზ. 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

-

-

5

აქვე გაცნობებთ, რომ სამინისტროს ცენტრალური აპარატის ცალკეული სტრუქტურული ერთეულები მათთვის დებულებით
დაკისრებული საჯარო უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებდნენ პერსონალური მონაცემების შეგროვებას, დამუშავებასა და
შენახვას. სამინისტროში პერსონალური მონაცემები დაცულია როგორც ელექტრონული, ისე მატერიალური სახით. საქართველოს
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტემაში (დეს) ინახება ელექტრონული
ფორმით არსებული პერსონალური მონაცემები, რომლებსაც განმცხადებლები უთითებენ მათ მიერ წარმოდგენილ განცხადებებში.
აღნიშნულ მონაცემებზე წვდომა აქვთ მხოლოდ იმ თანამდებობის პირებს, რომლებსაც მათი სამსახურებრივი საქმიანობიდან
გამომდინარე, მინიჭებული აქვთ ამგვარი მონაცემების დამუშავებისა და შეგროვების უფლებამოსილება. დოკუმენტბრუნვის
ელექტრონულ სისტემაში არსებული პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია შესაბამისი ინფორმაციულტექნოლოგიური საშუალებებით, რაც თავის მხრივ, გამორიცხავს არაუფლებამოსილი პირებისათვის პერსონალურ მონაცემებზე წვდომას.
2015 წლის 10 დეკემბრიდან 2016 წლის 10 დეკემბრამდე სამინისტროს სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულის მიერ პერსონალური
მონაცემების გაცემა ხორციელდებოდა მხოლოდ „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსითა“ და „პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ შემთხვევებში და კანონით გათვალისწინებული საფუძვლებით.
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