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აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის
2014 წლის ანგარიში

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით
გათვალისწინებული ინფორმაციის თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ

- 2013   წლის   20  დეკემბრიდან  2014  წლის  20  დეკემბრამდე  აფხაზეთის
ავტონომიური  რესპუბლიკის  დევნილთა  საქმეები  დეპარტამენტში  საჯარო
ინფორმაციის  გაცემის  მოთხოვნით  შემოვიდა  -  19   განცხადება,  სრულად
დაკმაყოფილდა - 19.

- დეპარტამენტის  საჯარო  მოსამსახურეების  მიერ  საქართველოს  ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნების დარღვევისა და პასუხისმგებელ
პირზე  დისციპლინური  სახდელის  დაკისრების  არცერთი  შემთხვევა  არ
გამოვლენილა.

- 2014  წლის განმავლობაში  დეპარტამენტმა  დაამუშავა  და შექმნა   იძულებით
გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა კომპაქტური განსახლების ობიექტების
ტექნიკური ინვენტარიზაციის  მონაცემთა ბაზა.  (ელექტრონული ვერსია);

- ბაზის  ადგილსამყოფელია  -  აფხაზეთის  ა.რ.  დევნილთა  საქმეების
დეპარტამენტი;

- პასუხისმგებელი  პირი  -  დეპარტამენტის  თავმჯდომარის  უფროსის
მოადგილე გიორგი ბულისკერია;

- სამართლებრივი  საფუძველი  -  (  აფხაზეთის  ავტონომიური  რესპუბლიკის
მთავრობის  2014  წლის  7  ნოემბრის  #  49  დადგენილებით  დამტკიცებული
აფხაზეთის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  დევნილთა  საქმეების
დეპარტამენტის  დებულება.); 

- აფხაზეთის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  დევნილთა  საქმეების
დეპარტამენტმა საჯარო ინფორმაცია გასცა უსასყიდლოდ.



აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის
2015  წლის ანგარიში

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით
გათვალისწინებული ინფორმაციის თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ

       2014  წლის   20   დეკემბრიდან   2015  წლის  20  დეკემბრის  ჩათვლით
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტში
საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოვიდა   22  განაცხადი.
       დაკმაყოფილდა  - 22.
      
        დეპარტამენტის საჯარო მოსამსახურეების მიერ საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული  კოდექსის  მოთხოვნების  დარღვევისა  და  პასუხისმგებელ
პირზე  დისციპლინური  სახდელის  დაკისრების  არცერთი   შემთხვევა  არ
გამოვლენილა;
  
- 2015 წლის  განმავლობაში  დეპარტამენტმა  დაამუშავა   იძულებით

გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მონაცემთა ბაზის შემდეგი  სახეები  :

- იძულებით გადაადგილებულ პირთა -  დევნილთა კომპაქტური განსახლების
ობიექტების ტექნიკური ინვენტარიზაციის  მონაცემთა ბაზა.  (ელექტრონული
ვერსია);

- ბაზის  ადგილსამყოფელია  -  აფხაზეთის  ა.რ.  დევნილთა  საქმეების
დეპარტამენტი;

- პასუხისმგებელი  პირი  -  დეპარტამენტის  თავმჯდომარის  უფროსის
მოადგილე გიორგი ბულისკერია;

- აფხაზეთის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  დევნილთა  საქმეების
დეპარტამენტმა საჯარო ინფორმაცია  გასცა უსასყიდლოდ.



აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის

2016 წლის ანგარიში

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული
ინფორმაციის თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ

  2015  წლის  9  დეკემბრიდან  2016  წლის  9 დეკემბრის  ჩათვლით  აფხაზეთის
ავტონომიური  რესპუბლიკის  დევნილთა  საქმეების  დეპარტამენტში  საჯარო
ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოვიდა  16  განაცხადი.

- სრულად დაკმაყოფილდა - 14

- ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა - 2

- ნაწილობრივი  დაკმაყოფილების  თაობაზე  გადაწყვეტილების  მიღებისას
დეპარტამენტი ეყრდნობოდა საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსსა
და „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონს

 ნაწილობრივი დაკმაყოფილების  შესახებ  მიღებული  გადაწყვეტილება
განმცხადებლის მიერ არ გასაჩივრებულა

 საჯარო ინფორმაციის  მოთხოვნით  შემოსული  16  განცხადებიდან  თემატიკის
მიხედვით 13  განცხადება ეხებოდა დეპარტამენტის საქმიანობას,  3 - სხვას.

 დეპარტამენტმა საჯარო ინფორმაცია გასცა უსასყიდლოდ.

 დეპარტამენტის საჯარო  მოსამსახურეების  მიერ  ზოგადი  ადმინისტრაციული
კოდექსის  მოთხოვნების  დარღვევისა  და  პასუხისმგებელ  პირზე  დისციპლინური
სახდელის დაკისრების არცერთი შემთხვევა არ გამოვლენილა.
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2014   წელს  საჯარო  ინფორმაციის  მოთხოვნით  შემოვიდა  19  განაცხადი,
დაკმაყოფილდა   19.
 

საჯარო  ინფორმაციის  მოთხოვნით შემოსული  განცხადებების პროცენტული  
შემადგენლობა  თემატიკის  მიხედვით:

- 18 - დეპარტამენტის საქმიანობის შესახებ
-  1   - სხვა

2015   წელს  საჯარო  ინფორმაციის  მოთხოვნით  შემოვიდა  22  განაცხადი,
დაკმაყოფილდა - 22.
 



საჯარო  ინფორმაციის  მოთხოვნით შემოსული  განცხადებების პროცენტული  
შემადგენლობა  თემატიკის  მიხედვით:

- 20 - დეპარტამენტის საქმიანობის შესახებ
- 2  - სხვა

2016  წელს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით შემოვიდა 16 განაცხადი,  სრულად
დაკმაყოფილდა - 15, ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა - 1
 
საჯარო  ინფორმაციის  მოთხოვნით შემოსული  განცხადებების პროცენტული  
შემადგენლობა  თემატიკის  მიხედვით:

- 13 - დეპარტამენტის საქმიანობის შესახებ
- 3   - სხვა


