ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის შესაბამისად
განსაზღვრული ანგარიშის ფორმა
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“
1. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილების შესახებ
საჯარო ინფორმაციის
გაცემის მოთხოვნათა
საერთო რაოდენობა

დაკმაყოფილებული
მოთხოვნათა რაოდენობა

442

438

გადაწყვეტილების მიმღები
პირი/პირები (სახელი, გვარი,
თანამდებობა)
მინდია დავითაძე
თავმჯდომარე;

-

ინფორმაციის დამუშავებისა
და გაცემის ხარჯების ჯამი

საქპატენტის

მანანა
ფრუიძე
საქპატენტის
თავმჯდომარის მოადგილე;
ნინო
ჩიქოვანი
საქპატენტის
თავჯდომარის მოადგილე;
ქეთევან კილაძე - იურიდიული
დეპარტამენტის უფროსი;
მერაბ კუცია - გამოგონების და ახალი
ჯიშების დეპარტამენტის უფროსი;
ირაკლი
კასრაძე სასაქონლო
ნიშნების,
გეოგრაფიული
აღნიშვნების
და
დიზაინის
დეპარტამენტის უფროსი;
მედეა
ჭიჭინაძე
სასაქონლო
ნიშნების
და
გეოგრაფიული
აღნიშვნების
პირველი
სამმართველოს უფროსი;
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მარიამ კეპულაძე - სასაქონლო
ნიშნების
და
გეოგრაფიული
აღნიშვნების მეორე სამმართველოს
უფროსი;
ნინო ცუხიშვილი - მომსახურების
დეპარტამენტის
მოქალაქეთა
მომსახურების
საამმართველოს
უფროსი,
საჯარო
ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი
პირი.

2. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნების არ დაკმაყოფილების შესახებ
არ
დაკმაყოფილებული
მოთხოვნების
რაოდენობა

უარის თქმის
საფუძვლები
(შესაბამისი
საკანონმდებლო აქტები)

გადაწყვეტილების მიმღები პირი
(სახელი, გვარი, თანამდებობა)

გასაჩივრებასთან
დაკავშირებული
ხარჯები

მომჩივანი მხარის
სასარგებლოდ
სასამართლოს მიერ
დაკისრებული
თანხის ოდენობა

4

„საავტორო და მომიჯნავე
უფლებების შესახებ“
საქართველოს კანონის მე91 მუხლის მე-6 პუნქტი.

მანანა ფრუიძე საქპატენტის
თავმჯდომარის მოადგილე;
ქეთევან კილაძე - იურიდიული
დეპარტამენტის უფროსი;
ნინო ცუხიშვილი - მომსახურების
დეპარტამენტის
მოქალაქეთა
მომსახურების
საამმართველოს
უფროსი,
საჯარო
ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი
პირი.

-

-

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

გადაწყვეტილების მიმღები პირი (სახელი, გვარი, თანამდებობა)

-

-

4. მონაცემები საჯარო მონაცემთა ბაზების შესახებ
საჯარო მონაცემთა ბაზების ჩამონათვალი




ინტელექტუალური
საკუთრების
ობიექტების
ადმინისტრირების და საქმისწარმოების ელექტრონული
მონაცემთა ბაზა;

საჯარო მონაცემთა ბაზების აღწერილობა


ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეგისტრაციის
და საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემა, რომელიც
შეიცავს მონაცემთა ბაზებს გამოგონებებზე, სასარგებლო
მოდელებზე,

დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული პროგრამა.

გეოგრაფიულ

დიზაინებზე,
აღნიშვნებზე,

სასაქონლო

ნიშნებზე,

ადგილწარმოშობის

დასახელებებსა და საავტორო უფლებებზე განაცხადების
საქმისწარმოების და რეგისტრაციის (პატენტის გაცემის,
დეპონირების) პროცედურების შესახებ, რეგისტრირებული
ობიექტების რეესტრს.


საქმისწარმოებისა და დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული
სისტემა - eFlow.

5. 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

-

-

-

-

6. 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

-

-

7. 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

საქართველოს მოქალაქე

287

285

2

ასლის მოსაკრებლის
ინფორმაციის
დამუშავებისა და გაცემის
ხარჯების ჯამი

უცხო ქვეყნის მოქალაქე
1

1

-

-

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

-

-

-

-

2

2

-

123

123

-

-

-

-

-

-

-

-

29

27

2

-

4.75

