2017 სამართალდამცავებზე გადაგზავნილი მასალები
N

რეგისტრაციის

მოკლე შინაარსი

სად გაიგზავნა

დეპარტამენტი

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის

საქართველოს

საერთო

მთავარი

დანიშნულების

პროკურატურა

სახელმწიფო

ნომერი და
1

თარიღი
361/13
08.01.2017

კეთილმოწყობის

საქალაქო

სამსახურის

2013-2015 წლებში განხორციელებული
საქმიანობის კანონმდებლობასთან და სხვა
მარეგულირებელ

მომსახურების

ნორმებთან

სფეროს აუდიტის

შესაბამისობის აუდიტის მასალები
2

1035/16
13/02/2017

დეპარტამენტი

“სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე
ზრუნვის“
იანვრიდან
პერიოდის

პროგრამის
2015

2012

წლის

1

წლის 1 ივლისამდე

შესაბამისობის

საქართველოს

სოციალური

მთავარი

სფეროს აუდიტის

პროკურატურა

დეპარტამენტი

საქართველოს

საერთო

მთავარი

დანიშნულების

პროკურატურა

სახელმწიფო

აუდიტის

ანგარიში
3

1173/13
17/02/2017

არასამეწარმეო
(არაკომერციული)
იურიდიული
პირის
„ევროპის
ახალგაზრდული
ოლიმპიური
ფესტივალის
თბილისი
2015-ს
საორგანიზაციო
კომიტეტი“-ს
მიერ
2011-2016 წლებში განხორციელებული
საქმიანობის კანონმდებლობასთან და სხვა
მარეგულირებელ
ნორმებთან
შესაბამისობის აუდიტის მასალები

მომსახურების
სფეროს აუდიტის
დეპარტამენტი

4

1285/20
22/02/2017

შპს
"ჰიგიენა
2009"-ში
სახსრების
შესაძლო
შესახებ

საბიუჯეტო
მითვისების

აჭარის ა/რ

აუდიტის

პროკურატურა

დეპარტამენტი
აჭარის
ა/რესპუბლიკაში

5

6

7

1312/13
23/02/2017

1562/13
01/03/2017

1780/14
14/03/2017

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შემოსავლების სამსახურის მიერ 2014-2015
წლებში განხორციელებული საქმიანობის
კანონმდებლობასთან
და
სხვა
მარეგულირებელ
ნორმებთან
შესაბამისობის აუდიტის მასალები
საჯარო სამართლის იურიდიული პირისვეტერანების
საქმეთა
სახელმწიფო
სამსახურის
2015
წლის
1
იანვრიდან 2016 წლის 1 აპრილამდე
პერიოდში
განხორციელებული
საქმიანობის კანონმდებლობასთან და სხვა
მარეგულირებელ
ნორმებთან
შესაბამისობის აუდიტის მასალები
სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“
აუდიტის
ჩატარების
პროცესში
გამოვლენილი
დარღვევების
შესახებ
ინფორმაცია

საქართველოს

საერთო

მთავარი

დანიშნულების

პროკურატურა

სახელმწიფო
მომსახურების
სფეროს აუდიტის
დეპარტამენტი

საქართველოს

საერთო

მთავარი

დანიშნულების

პროკურატურა

სახელმწიფო
მომსახურების
სფეროს აუდიტის
დეპარტამენტი

საქართველოს

ეკონომიკური

მთავარი

საქმიანობის

პროკურატურა

სფეროს აუდიტის
დეპარტამენტი

8

1991/14
23/03/2017

სს ,,საქართველოს რკინიგზის“ 2015
წლის შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში

საქართველოს

ეკონომიკური

მთავარი

საქმიანობის

პროკურატურა

სფეროს აუდიტის
დეპარტამენტი

9

2799/20
02/05/2017

აჭარის

ავტონომიური

რესპუბლიკის

ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს
2016

წლის

ფინანსური

აჭარის ა/რ

აუდიტის

პროკურატურა

დეპარტამენტი
აჭარის

აუდიტის

ა/რესპუბლიკაში.

ანგარიშის მასალები
10

2874/20
04/05/2017

აჭარის

ავტონომიური

რესპუბლიკის

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს

2016

წლის

აჭარის ა/რ

აუდიტის

პროკურატურა

დეპარტამენტი
აჭარის

ფინანსური

ა/რესპუბლიკაში

აუდიტის ანგარიშის მასალები
11

3161/18
22/05/2017

2015-2016

წლებში

ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის
არსებული
განკარგვის

საკუთრებაში

ქონების

მართვისა

შესაბამისობის

და

საქართველოს

ადგილობრივი

მთავარი

თვითმმართველი

პროკურატურა

ერთეულების
ბიუჯეტების

აუდიტის

აუდიტის

მიმდინარეობისას გამოვლენილი შესაძლო
დანაშაულის

შემცველი

დეპარტამენტი

გარემოებების

შესახებ
12

10394/16
28/11/2017

სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის

განვითარების

სააგენტოს (შემდგომში – სააგენტო) მიერ
საგანმანათლებლო

დაწესებულებების

საქართველოს

სოციალური

მთავარი

სფეროს აუდიტის

პროკურატურა

დეპარტამენტი

ინფრასტრუქტურის
მიზნით

განვითარების
წლებში

2014-2015

განხორციელებული

შესყიდვების

შესაბამისობის აუდიტიდან გამოვლენილი
შესაძლო

დანაშაულის

გარემოებების შესახებ მასალები

შემცველი

