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სამოქალაქო თანხმობისა და კონფლიქტის 

დარეგულირების საკითხებში აფხაზეთის ა/რ 

მინისტრის აპარატის მუდმივად შესანახ საქმეთა   

ანაწერი №1   

                                                                                                                  

2013-2014 წ.წ. 

 

საქმის 

№№ 

საქმეთა სათაურების 

დასახელება 

კიდური 

თარიღები 

ფურცლების 

რაოდენობა 
შენიშვნა 

1 2 3 4 5 

 

 

2013-2014 წელი 

კანცელარია 

 

   

1 საქართველოს კანონები საქართველოს 

მთავრობის დადგენილებები, 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 

ინიციატივა 

  

23.01.2014 

05.08.2014 

57  

2 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის დადგენილებები 

(დანართებით)  
1. ,,სამოქალაქო თანხმობისა და კონფლიქტის 

დარეგულირების საკითხებში აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის 

თანამდებობის შემოღებისა და სამოქალაქო 

თანხმობისა და კონფლიქტის დარეგულირების 

საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მინისტრის აპარატის 

დებულების დამტკიცების შესახებ’’ (დებულება 

თან ერთვის) (№21 2013წლის 19 ნოემბერი) 

2. ,, სამოქალაქო თანხმობისა და კონფლიქტის 

დარეგულირების  საკითხებში აფხაზეთის ა/რ  

მინისტრის თანამდებობის შემოღებისა და 

სამოქალაქო თანხმობისა და კონფლიქტის 

დარეგულირების საკითხებში აფხაზეთის ა/რ  

მინისტრის აპარატის დებულების 

დამტკიცების შესახებ’’ აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის  2013 

წლის  19 ნოემბრის №21  დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ (№25  2013 წლის 5 

დეკემბარი) 

3. ,,სსიპ-აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის  საინფორმაციო 

უზრუნველყოფის ცენტრის’’ დებულების 

დამტკიცების  შესახებ (2014 წლის 16 აპრილის 

№ 27 დადგენილება) 

 

19.11.2013 

19.11.2014 

28  
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 4. ,,სსიპ-აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის საინფორმაციო 

უზრუნველყოფის ცენტრის“ შექმნის შესახებ 

აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 2014 წლის 2 

აპრილის №25 დადგენილებაში ცვლილებების 

შეტანის თაობაზე (№28 2014 წლის 16 აპრილი) 

5. ,,სამოქალაქო თანხმობისა და კონფლიქტის 

დარეგულირების საკითხებში აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის 

თანამდებობის შემოღებისა და სამოქალაქო 

თანხმობისა და კონფლიქტის დარეგულირების 

საკითხებში აფხაზეთის ა/რ მინისტრის 

აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 2013წლის 19 

ნოემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილებების 

შეტანის შესახებ (№31 2014 წლის 9 ივლისი) 

6. ,,სსიპ-აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის საინფორმაციო 

უზრუნველყოფის ცენტრის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის ა/რ 

მთავრობის 2014 წლის 16 აპრილის №27 

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის 

თაობაზე (№32 2014 წლის 9 ივლისი) 

7. სამოქალაქო თანხმობისა და კონფლიქტის 

დარეგულირების საკითხებში აფხაზეთის ა/რ 

მინისტრის აპარატის ლიკვიდაციის შესახებ 

(№35 2014 წლის 15 აგვისტო) 

8. ,,სამოქალაქო თანხმობისა და კონფლიქტის 

დარეგულირების საკითხებში აფხაზეთის ა/რ 

მინისტრის აპარატის ლიკვიდაციის შესახებ“ 

აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 2014 წლის 23 

ოქტომბრის №46 დადგენილებაში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ (№46 2014 წლის 

23 ოქტომბერი) 

 

   

3 აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის 

სამინისტროს, აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 

აპარატის საქვეუწყებო დაწესებულება, 

ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოს ბრძანებები მათ ბალანსზე 

რიცხული სახელმწიფო ქონების 

სამოქალაქო თანხმობისა და კონფლიქტის 

დარეგულირების საკითხებში აფხაზეთის 

ა/რ მინისტრის აპარატისათვის გადაცემის 

შესახებ  

 

15.01.2014 

29.10.2014 

24  
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4 სამოქალაქო თანხმობისა და კონფლიქტის 

დარეგულირების საკითხებში აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის 

აპარატის ბრძანებები ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ 

 

11.01.2014 

28.11.2014 

11  

5 დოკუმენტები ( მინისტრის ბრძანება, 

მოხსენებითი ბარათი) მინისტრის 

სათათბირო ორგანოს ნდობისა და 

თანამშრომლობის საკითხებში 

საკონსულტაციო საბჭოს შექმნისა და მისი 

შემადგენლობის მუშაობის შესახებ 

 

26.03.2014 

13.07.2014 

3  

6 ,, სსიპ- აფხაზეთის ა/რ საინფორმაციო 

უზრუნველყოფის ცენტრი’’ ბრძანებები 
1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 

,,აფხაზეთის ა/რ საინფორმაციო 

უზრუნველყოფის ცენტრი’’-ს საპრეტენზიო 

კომისიის შექმნის შესახებ 

2. საკონკურსო საატესტაციო კომისიის 

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 

3. გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის 

საშუალებით ვიდეოკამერის, განათების 

სისტემის და სუპერკომპიუტერის სატენდერო 

კომისიის შექმნის შესახებ  

 

07.08.2014 

28.08.2014 

4  

7 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის 

შემსრულებელთან 2014 წლის 10 აპრილის 

თათბირის ოქმი №1 

 

24.04.2014 7  

8 1.სათათბირო ორგანოს-ნდობის და 

თანამშრომლობის საკითხებში 

საკონსულტაციო საბჭოს შექმნის მიზნით 

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ოქმი  № 1-2 

2. სათათბირო ორგანოს- ნდობის და 

თანამშრომლობის საკითხებში 

საკონსულტაციო საბჭოს სხდომის ოქმი    

№ 1-4 

 

12.02.2014 

18.09.2014 

20  

9 სათათბირო ორგანოს- ნდობის და 

თანამშრომლობის საკითხებში 

საკონსულტაციო საბჭოს შექმნის მიზნით 

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ოქმების №1-2 

სარეგისტრაციო ჟურნალი 

12.02.2014 

06.06.2014 

1  
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10 აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის 

სამინისტროს სხდომის ოქმები №№ 1,2,3. 

რეგიონული მართვის საკითხებში 

აფხაზეთის მინისტრის აპარატის და 

სამოქალაქო თანხმობის და კონფლიქტის 

დარეგულირების საკითხებში აფხაზეთის 

მინისტრის აპარატის სალიკვიდაციო 

კომისიის სხდომის ოქმები 

 

27.10.2014 

19.11.2014 

12  

11 სამოქალაქო თანხმობისა და კონფლიქტის 

დარეგულირების საკითხებში აფხაზეთის 

ა/რ მინისტრის აპარატის მიერ აფხაზეთის 

მთავრობის სხდომაზე განსახილველად 

წარდგენილი 2014 წლის I-IV კვარტლის 

სამუშაო გეგმაში გასათვალისწინებელი 

წინადადებები და კონკრეტულ 

ღონისძიებათა ჩამონათვალი 

 

30.12.2013 

01.10.2014 

14  

12 ანგარიში სამოქალაქო თანხმობისა და 

კონფლიქტის დარეგულირების 

საკითხებში აფხაზეთის ა/რ მინისტრის 

აპარატის მიერ 2014 წლის ექვს თვეში 

გაწეული მუშაობის შესახებ 

 

02.06.2014 

12.09.2014 

19 საქმეში ინახება 

2014 წლის I და  

II კვარტლის 

ანგარიში 

(02.06.2014) 

13 მოხსენებითი ბარათი 

მინისტრის მრჩევლის რამაზ ესებუას 

მოხსენებითი ბარათები დევნილთა 

პოლიტიკურ ორგანიზაციებში 

მონაწილეობის, ოკუპირებულ 

ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა 

პრობლემების მოგვარების და სხვა 

საკითხების შესახებ 

 

11.02.2014 

12.10.2014 

18  

14 მოხსენებითი ბარათების, ანგარიშების 

სარეგისტრაციო ჟურნალი სამოქალაქო 

თანხმობისა და კონფლიქტის 

დარეგულირების საკითხებში აფხაზეთის 

ა/რ მინისტრის აპარატის სხვადასხვა 

საკითხებთან დაკავშირებით 

 

04.02.2014 

19.11.2014 

10  

15 მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე 

ჩიკვაიძის მოხსენებითი ბარათები 

აფხაზეთის ოკუპირებულ, გალის 

ტერიტორიაზე მცხოვრები ეთნიკური 

ქართველების პრობლემების შესახებ 

 

11.03.2014 

21.05.2014 

5  
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16 ანალიტიკური ბარათი 

სამოქალაქო თანხმობისა და კონფლიქტის 

დარეგულირების საკითხებში აფხაზეთის 

ა/რ მინისტრის აპარატის მიერ 2014 წლის 9 

თვეში დევნილთა მიმართ ეკონომიკური, 

სოციალური რეაბილიტაციისა და სხვა 

სახის გატარებულ ღონისძიებათა შესახებ 

 

06.08.2014 

15.10.2014 

16 საქმეში ინახება 

ონფორმაცია 

2014 წლის I-II 

კვარტალში 

გატარებულ 

ღონისძიებათა 

შესახებ 

17 დოკუმენტები ( ქ. რუსთავის საკრებულოს 

განკარგულება, მოხსენებითი ბარათი, 

მიმოწერა) აფხაზეთიდან დევნილი ომის 

ვეტერანის ყოფითი პირობების, 

სოციალური და ეკონომიკური 

მდგომარეობის გაუმჯობესების თაობაზე  

 

24.12.2013 

10.10.2014 

55  

18 მიმოწერა არასამთავრობო სექტორთან 

დევნილთა სხვადასხვა პრობლემების 

მოგვარების, აფხაზთა და ქართველთა 

შორის ნდობის აღდგენის, კონფლიქტის 

დარეგულირების საკითხებთან 

დაკავშირებით 

 

25.12.2013 

06.10.2014 

50  

19 მინისტრის აპარატის მიმოწერა 

რესპუბლიკური ბიუჯეტით 

გათვალისწინებულ ასიგნებებში 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

 

08.01.2014 

28.11.2014 

21  

20 მიმოწერა აფხაზეთის ა/რ უმაღლეს 

საბჭოსთან, აფხაზეთის ა/რ მთავრობასთან 

მინისტრის აპარატის საქმიანობასთან და 

სხვა საკითხებთან დაკავშირებით 

 

28.01.2014 

25.11.2014 

35  

21 მიმოწერა საქართველოს პრეზიდენტთან, 

საქართველოს რუსეთის ფედერაციასთან 

ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-

მინისტრის სპეციალურ 

წარმომადგენელთან, საქართველოს 

პარლამენტის ტერიტორიული 

მთლიანობის აღდგენის საკითხთა 

დროებითი კომისიის თავმჯდომარესთან 

ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის 

მოგვარების საკითხებზე 

 

11.02.2014 

29.09.2014 

9  
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1 2 3 4 5 

22 მიმოწერა მინისტრის ქ-ნ ლელა 

გულედანის წინადადებები, რუსეთთან და 

აფხაზეთთან დიალოგის დამატებითი 

ფორმატისა ამ დიალოგში დევნილთა 

ჩართულობის, მონაწილეობის შესახებ, 

როგორც მნიშვნელოვანი ფაქტორი 

კონფლიქტის მოგვარებაში  

 

15.02.2014 

15.03.2014 

17  

23 დოკუმენტები (საქართველოს მთავრობის 

დადგენილება, აფხაზეთის მთავრობის 

განკარგულება, ამონაწერი ოქმიდან, 

ინფორმაციები, წინადადებები, მიმოწერა) 

აფხაზეთის ა/რ მთავრობის ჩართულობის 

სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის 

ფარგლებში განხორციელებული 

ღონისძიებების, არსებული პრობლემების 

და ამ პრობლემების გადაწყვეტის შესახებ 

 

15.02.2014 

09.10.2014 

61  

24 სამოქალაქო თანხმობისა და კონფლიქტის 

დარეგულირების საკითხებში აფხაზეთის 

ა/რ მინისტრის აპარატის დიასპორებთან 

ურთიერთობის სამმართველოს მთ. 

სპეციალისტის ნინო ციხელაშვილის 

წინადადებები, მოხსენებითი ბარათი, 

ქართულ-აფხაზური დიასპორის 

ჩართულობის შესახებ კონფლიქტის 

დარეგულირებაში 

 

16.02.2014 

25.07.2014 

49  

25 მიმოწერა აფხაზეთის მთავრობასთან 

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდთან 

დევნილთა უფლებების დაცვისა და მათი 

სოციალურ-ეკონომიკური პირობების 

გაუმჯობესების თაობაზე 

 

24.03.2014 

29.08.2014 

17  

26 დოკუმენტები (ამონაწერი ოქმიდან, 

ინფორმაცია, მიმოწერა) საშუალოვადიანი 

სამოქმედო გეგმისა და პროგრამების 

საშუალოვადიანი ბიუჯეტის (2015-2018წ.წ) 

შესახებ 

 

07.04.2014 

19.08.2014 

42  

27 მიმოწერა დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის 

135 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიებების შესახებ 

 

07.04.2014 

27.11.2014 

12  
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28 მიმოწერა აფხაზეთის დე ფაქტო 

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მიმდინარე 

მოვლენების სიტუაციის ანალიზისა და 

ადამიანის უფლებათა დარღვევების 

ფაქტების შესახებ 

 

05.06.2014 

11.07.2014 

41  

29 სსიპ აფხაზეთის ა/რ საინფორმაციო 

უზრუნველყოფის ცენტრის მიმოწერა 

ბიუჯეტით გაწერილი ხარჯების შესახებ 

 

06.06.2014 

30.07.2014 

12  

30 მიმოწერა სსიპ საჯარო სამსახურის 

ბიუროსთან საჯარო სამსახურის სფეროში 

ერთიანი საინფორმაციო ბაზის 

ფორმირებისათვის სტატისტიკური 

მონაცემების მიწოდების შესახებ 

16.07.2014 

30.07.2014 

12 ინახება სამოქალაქო 

თანხმობისა და 

კონფლიქტის 

დარეგულირების 

საკითხებში 

აფხაზეთის ა/რ 

მინისტრის ბრძანება 

№1 2013.31.12 

მუდმივმოქმედი 

საკონკურსო- 

საატესტაციო 

კომისიის 

შემადგენლობის 

დამატების შესახებ 

 

31 დოკუმენტები (ბრძანებები, მიმოწერა) 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 

აფხაზეთის ა/რ ,,საინფორმაციო 

უზრუნველყოფის ცენტრის“ მოხელეთა 

კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების 

წესისა და მუდმივმოქმედი საკონკურსო 

საატესტაციო კომისიის დებულების 

დამტკიცების თაობაზე 

 

06.08.2014 

22.08.2014 

7  

32 დოკუმენტები (ოქმები, მიმოწერა) 

შტატგარეშე მოსამსახურეებთან 

დადებული ხელშეკრულების 

შესაბამისობის შესახებ მოქმედ 

კანონმდებლობასთან 

 

26.08.2014 

22.09.2014 

16  

33 მოქალაქეთა განცხადებები სხვადასხვა 

საკითხებთან დაკავშირებით 

 

14.01.2014 

09.10.2014 

9  
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ბუღალტერია 

 

   

34 სამოქალაქო თანხმობისა და კონფლიქტის 

დარეგულირების საკითხებში აფხაზეთის 

ა/რ მინისტრის აპარატის საშტატო განრიგი 

და თანამდებობრივი სარგოები 

 

17.12.2013 

14.01.2014 

10  

35 მინისტრის აპარატის 2014 წლის ბალანსი 

 

 

2014 79  

36 სსიპ ,, აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის საინფორმაციო 

უზრუნველყოფის ცენტრის საშტატო 

განრიგი და თანამდებობრივი სარგოები 

 

05.05.2014 

23.04.2014 

5  

37 სსიპ. აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის საინფორმაციო 

უზრუნველყოფის ცენტრის ექვსი თვის და 

ცხრა თვის ბალანსი 

 

10.07.2014 

09.10.2014 

35  

38 მინისტრის აპარატის სალიკვიდაციო 

ბალანსი 

 

01.12.2014 16  

 

     სულ ანაწერში შეტანილია  2013-2014  წლების  38  (ოცდათვრამეტი)  მუდმივად შესანახი  საქმე  

№№1-დან   38-ის  ჩათვლით. 


