N 642/02
07/12/2017

642-02-2-201712071434

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს
ბატონ ირაკლი კობახიძეს
ბატონო ირაკლი,

,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 49–ე მუხლის შესაბამისად
დანართის სახით წარმოგიდგენთ აფხაზეთის ავტონომური რესპუბლიკის ფინანსთა და
ეკონომიკის სამინისტროს 2017 წლის ანგარიშს სამინისტროში საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაციის
თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ.
დანართი: 1 (ერთი) ფურცელი.
მურმან ფარფალია

მინისტრი
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

r66,:6oEo

rgbrbgcnob rg$er6er0g6o 6gb3gbq'o3ob gobrbbcnl qr,> 96o6o0o3o! lr.r0o6ob66cnb 2017 $q,olr
r/6 gobrbticDr er l3obcnOo3ob br0o6obg6otso brjr6cngCqob bo6rqgo .
rqr0o6ob66r0ogq,o 3oqggjbob 9-g Ogbq,ocD bbogrq,ob$o6gbgq'o obgo60r6oob cnrgolrggq'gboli
0qr6er0,:6gobob 0gb,>bgb
t66,r6o0o rgb,:icaonb

2017 $q'ob bu66,:6o6o Sg6ornqr0o rgbriogcnob rggcn6c"r0og6o 6gbSgbq'o3ob go6rbbcrrr qrr
b.l0o6ob66oEo bgq' 2 Oocobrngbt Egflcngoqr,: l.lrA16o o6gc"r60r6oob 6rgg0ob cnterbrbg.
lrllgr6o obger6Orgoob 6r6g0ob orrcnblgcA UgCq'r 0ercrrbog6rbg rgbrbgorob r/6 gobrblrcnr qgr g6cnbrn0o3ob
br0o6obg6cnb 0o96 Srbgbo brC6r 3rbrnbOqrgbq,erbocrr qrlqr5g6oq' grqggb8o.
,rgbrbgcnolr rg0cn6cnAo06o 6gb3gbq'o3ob go6.:6bot qrr g3rnbcnOo3ob br0o6ob66r"rb brrBbor
0cn6rgg0cnr brbgbo, 6o0qrgbog tsgo6r3gb .lgb$c0onqg,:6 qr66oq,cDr ('r r3t6r6oU crr$r086cn0CqcDr
396bcn6rq,g6 0cnbr6g09bb qgr Orcnbg $gqrnOr 6s,:B6orco g$ggbob Egbrbr0ob b66gj6g6rgq C6cDtrJqCbb
O,lcoo 3er03ggg66oob gr66q'gb8o. .:0rlrcrrr6, lr,rr66r6otscn 3g6ocoq0o lrsar6o 0obr6g0co,: brbgbob, br5;6er
qgs$gbgbgq'gbob 0o96 3g6bcn6.:q'g6o 0cn6,:6g0gbob bbgol.rcn3ob 6rqg,:6g0s 16 0cn0bqgr6;.
br$6s6o0o Jg6ocnq8o lgb,:bgcnob rg0m6arAou6o 6gbJgbq'ob3ob gobr6bcol qr,: g3o6o0o3ob
br0o6ol.l66o8o qr.lbrjOgbgq'ort 6o96 brjr6cnggq'cob brn6rqgo rqr0o6obg6r3ouq'o 3cnqpjboor
q.o,:qr6g6oq'o 0oorbog6gbob qgr6qgggobr qrr 3,:bgbob06gbgq' So6gbbg EgbrbrOobo qrob6oJq'o6g6o
brbqrgq'ob qrrqpbob ErCOb rq'boq'o 16 3je6or.
bu66t6otsc"r 3g6ooqgtso ,:gb,:Sgorob rg6obcr0og6o 6gb3gbq'ob3ob go6rbbcn,: qrr g3c"r6rn0o3ob
br0o6oU66c'rb btSr6cn obgo60r6oob 6,4g0rbC Ur6o 16 gcnjg$|.1, rbggg .16 0o0bqrr6s 3erqg5op6o
br26s6o q9,:$gbgbgq'9bob bbqmOob qrrbg6gr.
b.:r66r6o0co 3g6ocnqtso rgb.:bgomb r3ger6o0og6o 6gbJgbq'ob3ob go6rbbcnr q.or g3erboOo3ol:
br0o6oU66ob 0o96 o6gcn60r6oob qrrOg0,:3gbobr qrr 6sgg0ob tsgb.rbgb 0oqgbgq,o brAr$$C$oq,gbr 16
grblBo36gbgq't.
g3cn6er0o3ob

rgbrbgorob,lg6co6o0og6o 6gbSgbg
go6r6borr qrr g3obcnOo3ob 0o6obg6o

0p60r6 g.r6grq,o,r

N 640/02
07/12/2017

640-02-2-201712071427

საქართველოს პრეზიდენტს,
მის აღმატებულება
ბატონ გიორგი მარგველაშვილს
ბატონო პრეზიდენტო,

,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 49–ე მუხლის შესაბამისად
დანართის სახით წარმოგიდგენთ აფხაზეთის ავტონომური რესპუბლიკის ფინანსთა და
ეკონომიკის სამინისტროს 2017 წლის ანგარიშს სამინისტროში საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაციის
თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ.
დანართი: 1 (ერთი) ფურცელი.
მურმან ფარფალია

მინისტრი
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

r66,:6oEo

rgbrbgcnob rg$er6er0g6o 6gb3gbq'o3ob gobrbbcnl qr,> 96o6o0o3o! lr.r0o6ob66cnb 2017 $q,olr
r/6 gobrbticDr er l3obcnOo3ob br0o6obg6otso brjr6cngCqob bo6rqgo .
rqr0o6ob66r0ogq,o 3oqggjbob 9-g Ogbq,ocD bbogrq,ob$o6gbgq'o obgo60r6oob cnrgolrggq'gboli
0qr6er0,:6gobob 0gb,>bgb
t66,r6o0o rgb,:icaonb

2017 $q'ob bu66,:6o6o Sg6ornqr0o rgbriogcnob rggcn6c"r0og6o 6gbSgbq'o3ob go6rbbcrrr qrr
b.l0o6ob66oEo bgq' 2 Oocobrngbt Egflcngoqr,: l.lrA16o o6gc"r60r6oob 6rgg0ob cnterbrbg.
lrllgr6o obger6Orgoob 6r6g0ob orrcnblgcA UgCq'r 0ercrrbog6rbg rgbrbgorob r/6 gobrblrcnr qgr g6cnbrn0o3ob
br0o6obg6cnb 0o96 Srbgbo brC6r 3rbrnbOqrgbq,erbocrr qrlqr5g6oq' grqggb8o.
,rgbrbgcnolr rg0cn6cnAo06o 6gb3gbq'o3ob go6.:6bot qrr g3rnbcnOo3ob br0o6ob66r"rb brrBbor
0cn6rgg0cnr brbgbo, 6o0qrgbog tsgo6r3gb .lgb$c0onqg,:6 qr66oq,cDr ('r r3t6r6oU crr$r086cn0CqcDr
396bcn6rq,g6 0cnbr6g09bb qgr Orcnbg $gqrnOr 6s,:B6orco g$ggbob Egbrbr0ob b66gj6g6rgq C6cDtrJqCbb
O,lcoo 3er03ggg66oob gr66q'gb8o. .:0rlrcrrr6, lr,rr66r6otscn 3g6ocoq0o lrsar6o 0obr6g0co,: brbgbob, br5;6er
qgs$gbgbgq'gbob 0o96 3g6bcn6.:q'g6o 0cn6,:6g0gbob bbgol.rcn3ob 6rqg,:6g0s 16 0cn0bqgr6;.
br$6s6o0o Jg6ocnq8o lgb,:bgcnob rg0m6arAou6o 6gbJgbq'ob3ob gobr6bcol qr,: g3o6o0o3ob
br0o6ol.l66o8o qr.lbrjOgbgq'ort 6o96 brjr6cnggq'cob brn6rqgo rqr0o6obg6r3ouq'o 3cnqpjboor
q.o,:qr6g6oq'o 0oorbog6gbob qgr6qgggobr qrr 3,:bgbob06gbgq' So6gbbg EgbrbrOobo qrob6oJq'o6g6o
brbqrgq'ob qrrqpbob ErCOb rq'boq'o 16 3je6or.
bu66t6otsc"r 3g6ooqgtso ,:gb,:Sgorob rg6obcr0og6o 6gb3gbq'ob3ob go6rbbcn,: qrr g3c"r6rn0o3ob
br0o6oU66c'rb btSr6cn obgo60r6oob 6,4g0rbC Ur6o 16 gcnjg$|.1, rbggg .16 0o0bqrr6s 3erqg5op6o
br26s6o q9,:$gbgbgq'9bob bbqmOob qrrbg6gr.
b.:r66r6o0co 3g6ocnqtso rgb.:bgomb r3ger6o0og6o 6gbJgbq'ob3ob go6rbbcnr q.or g3erboOo3ol:
br0o6oU66ob 0o96 o6gcn60r6oob qrrOg0,:3gbobr qrr 6sgg0ob tsgb.rbgb 0oqgbgq,o brAr$$C$oq,gbr 16
grblBo36gbgq't.
g3cn6er0o3ob

rgbrbgorob,lg6co6o0og6o 6gbSgbg
go6r6borr qrr g3obcnOo3ob 0o6obg6o

0p60r6 g.r6grq,o,r

N 641/02
07/12/2017

641-02-2-201712071430

საქართველოს პრემიერ–მინისტრს
ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს

ბატონო პრემიერო,
,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 49–ე მუხლის შესაბამისად
დანართის სახით წარმოგიდგენთ აფხაზეთის ავტონომური რესპუბლიკის ფინანსთა და
ეკონომიკის სამინისტროს 2017 წლის ანგარიშს სამინისტროში საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაციის
თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ.
დანართი: 1 (ერთი) ფურცელი.

მურმან ფარფალია

მინისტრი
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

r66,:6oEo

rgbrbgcnob rg$er6er0g6o 6gb3gbq'o3ob gobrbbcnl qr,> 96o6o0o3o! lr.r0o6ob66cnb 2017 $q,olr
r/6 gobrbticDr er l3obcnOo3ob br0o6obg6otso brjr6cngCqob bo6rqgo .
rqr0o6ob66r0ogq,o 3oqggjbob 9-g Ogbq,ocD bbogrq,ob$o6gbgq'o obgo60r6oob cnrgolrggq'gboli
0qr6er0,:6gobob 0gb,>bgb
t66,r6o0o rgb,:icaonb

2017 $q'ob bu66,:6o6o Sg6ornqr0o rgbriogcnob rggcn6c"r0og6o 6gbSgbq'o3ob go6rbbcrrr qrr
b.l0o6ob66oEo bgq' 2 Oocobrngbt Egflcngoqr,: l.lrA16o o6gc"r60r6oob 6rgg0ob cnterbrbg.
lrllgr6o obger6Orgoob 6r6g0ob orrcnblgcA UgCq'r 0ercrrbog6rbg rgbrbgorob r/6 gobrblrcnr qgr g6cnbrn0o3ob
br0o6obg6cnb 0o96 Srbgbo brC6r 3rbrnbOqrgbq,erbocrr qrlqr5g6oq' grqggb8o.
,rgbrbgcnolr rg0cn6cnAo06o 6gb3gbq'o3ob go6.:6bot qrr g3rnbcnOo3ob br0o6ob66r"rb brrBbor
0cn6rgg0cnr brbgbo, 6o0qrgbog tsgo6r3gb .lgb$c0onqg,:6 qr66oq,cDr ('r r3t6r6oU crr$r086cn0CqcDr
396bcn6rq,g6 0cnbr6g09bb qgr Orcnbg $gqrnOr 6s,:B6orco g$ggbob Egbrbr0ob b66gj6g6rgq C6cDtrJqCbb
O,lcoo 3er03ggg66oob gr66q'gb8o. .:0rlrcrrr6, lr,rr66r6otscn 3g6ocoq0o lrsar6o 0obr6g0co,: brbgbob, br5;6er
qgs$gbgbgq'gbob 0o96 3g6bcn6.:q'g6o 0cn6,:6g0gbob bbgol.rcn3ob 6rqg,:6g0s 16 0cn0bqgr6;.
br$6s6o0o Jg6ocnq8o lgb,:bgcnob rg0m6arAou6o 6gbJgbq'ob3ob gobr6bcol qr,: g3o6o0o3ob
br0o6ol.l66o8o qr.lbrjOgbgq'ort 6o96 brjr6cnggq'cob brn6rqgo rqr0o6obg6r3ouq'o 3cnqpjboor
q.o,:qr6g6oq'o 0oorbog6gbob qgr6qgggobr qrr 3,:bgbob06gbgq' So6gbbg EgbrbrOobo qrob6oJq'o6g6o
brbqrgq'ob qrrqpbob ErCOb rq'boq'o 16 3je6or.
bu66t6otsc"r 3g6ooqgtso ,:gb,:Sgorob rg6obcr0og6o 6gb3gbq'ob3ob go6rbbcn,: qrr g3c"r6rn0o3ob
br0o6oU66c'rb btSr6cn obgo60r6oob 6,4g0rbC Ur6o 16 gcnjg$|.1, rbggg .16 0o0bqrr6s 3erqg5op6o
br26s6o q9,:$gbgbgq'9bob bbqmOob qrrbg6gr.
b.:r66r6o0co 3g6ocnqtso rgb.:bgomb r3ger6o0og6o 6gbJgbq'ob3ob go6rbbcnr q.or g3erboOo3ol:
br0o6oU66ob 0o96 o6gcn60r6oob qrrOg0,:3gbobr qrr 6sgg0ob tsgb.rbgb 0oqgbgq,o brAr$$C$oq,gbr 16
grblBo36gbgq't.
g3cn6er0o3ob

rgbrbgorob,lg6co6o0og6o 6gbSgbg
go6r6borr qrr g3obcnOo3ob 0o6obg6o

0p60r6 g.r6grq,o,r

N 630/02
05/12/2017

630-02-2-201712051412

სსიპ -საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს
თავჯდომარეს ბატონ ნიკა ახალბედაშვილს

ბატონო ნიკა,
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-101 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ“ და 21-ე
მუხლის 11 პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტების, ასევე „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ ნორმატიული
აქტების გამოქვეყნებისა და მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობისა და გადახდის
წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 6 დეკემბრის №225
ბრძანების საფუძველზე, გთხოვთ უზრუნველყოთ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა
და ეკონომიკის სამინისტროს საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსის 49-ე მუხლით
განსაზღვრული ანგარიშის სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე
(www.matsne.gov.ge) გამოქვეყნება.
გაწეული მომსახურების ანაზღაურება განხორციელდება ინვოისისა და მიღება-ჩაბარების აქტის
საფუძველზე.
აქვე გაცნობებთ, რომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის
სამინისტროს მხრიდან მიღება-ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირი იქნება საფინანსო-საბუღალტრო
აღრიცხვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი დავით ესათია.

მურმან ფარფალია

მინისტრი
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

r66,:6oEo

rgbrbgcnob rg$er6er0g6o 6gb3gbq'o3ob gobrbbcnl qr,> 96o6o0o3o! lr.r0o6ob66cnb 2017 $q,olr
r/6 gobrbticDr er l3obcnOo3ob br0o6obg6otso brjr6cngCqob bo6rqgo .
rqr0o6ob66r0ogq,o 3oqggjbob 9-g Ogbq,ocD bbogrq,ob$o6gbgq'o obgo60r6oob cnrgolrggq'gboli
0qr6er0,:6gobob 0gb,>bgb
t66,r6o0o rgb,:icaonb

2017 $q'ob bu66,:6o6o Sg6ornqr0o rgbriogcnob rggcn6c"r0og6o 6gbSgbq'o3ob go6rbbcrrr qrr
b.l0o6ob66oEo bgq' 2 Oocobrngbt Egflcngoqr,: l.lrA16o o6gc"r60r6oob 6rgg0ob cnterbrbg.
lrllgr6o obger6Orgoob 6r6g0ob orrcnblgcA UgCq'r 0ercrrbog6rbg rgbrbgorob r/6 gobrblrcnr qgr g6cnbrn0o3ob
br0o6obg6cnb 0o96 Srbgbo brC6r 3rbrnbOqrgbq,erbocrr qrlqr5g6oq' grqggb8o.
,rgbrbgcnolr rg0cn6cnAo06o 6gb3gbq'o3ob go6.:6bot qrr g3rnbcnOo3ob br0o6ob66r"rb brrBbor
0cn6rgg0cnr brbgbo, 6o0qrgbog tsgo6r3gb .lgb$c0onqg,:6 qr66oq,cDr ('r r3t6r6oU crr$r086cn0CqcDr
396bcn6rq,g6 0cnbr6g09bb qgr Orcnbg $gqrnOr 6s,:B6orco g$ggbob Egbrbr0ob b66gj6g6rgq C6cDtrJqCbb
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