ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
მიერ 2020 წელს გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ ანგარიში

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის შესაბამისად 2020 წლის
განმავლობაში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციის გაცემის
მოთხოვნით შემოვიდა 22 განცხადება.
შემოსული განცხადებები სრულად დაკმაყოფილდა, რაზედაც გადაწყვეტილება მიღებულ
იქნა საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის
საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტის გობრონ ჯახიას მიერ.
საჯარო ინფორმაცია გაცემულ იქნა არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებზე–
15, მედია საშუალებაზე–1, პოლიტიკურ პარტიაზე–1, სახელმწიფო ორგანოზე-1 და მოქალაქეზე4.
2020 წელს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დახურული სხდომა არ
ჩატარებულა.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო მოსამსახურეთა მიერ საქართველოს
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის დარღვევისა და
საჯარო
ინფორმაციაზე
პასუხისმგებელ პირზე დისციპლინური სასჯელის დადების ფაქტს ადგილი არ ჰქონია.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში
2020 წელს შემოსული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის რეესტრი
(10 დეკემბრის მდგომარეობით)
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დაკმაყოფილდა

23.01.2020
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დაკმაყოფილდა
ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტი
ს 207-2018 წლების
ბიუჯეტით
გათვალისიწნებუ
ლი პროგრამების
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გაწეული
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საკრებულოს
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და
რეგისტრირებულ
ი პეტიციების
შესახებ
დაკმაყოფილდა
გენდერული და
სოციალური
პროგრამების
შესახებ
დაკმაყოფილდა
ხელფასების,
მივლინებების,
პეტიციების
შესახებ
დაკმაყოფილდა
დევნილთა
დასახმარებლად
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მუშაობის შესახებ
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ს 2020 ბიუჯეტის
დამტკიცების
შესახებ“
ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულოს
2020 წლის 4
სექტემბრის N33
დადგენილების
განმარტებითი
ბარათი
დაკმაყოფილდა
ქუჩების და
სოფლების
შესახებ,
რომლებიც
დაკავშირებული
არიან საბჭოთა
ეპოქასთან
დაკმაყოფილდა
საკრებულოს
შემადგენლობის,
ფრაქციების და
საკრებულოს
სატელეფონო
ხარჯების შესახებ
დაკმაყოფილდა
პერსონალური
მონაცემების
შესახებ
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