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1.1

ელექტრონული 

სისტემის მეშვეობით 

თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი 

მდგომარეობის 

დეკლარაციების 

შერჩევა

დეკლარაციების საერთო

რაოდენობის 5% შერჩევა

შერჩეულია 

თანამდებობის პირთა 

დეკლარაციების 5% 

(შერჩევის ოქმი)                                                                 

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

მონაცემთა 

გაცვლის 

სააგენტო

2017

1.2

თანამდებობის პირთა  

ქონებრივი 

მდგომარეობის 

დეკლარაციების 

შემოწმების გრაფიკის 

შექმნა და დამტკიცება

წლის განმავლობაში 

შესამოწმებელი 

დეკლარაციების 

გრაფიკით 

გათვალისწინებულ 

თვეებზე შესაბამისი 

რაოდენობით 

გადანაწილება

საჯარო სამსახურის 

ბიუროს უფროსის  

ბრძანება გრაფიკის 

დამტკიცების შესახებ 

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

2017

1.3

დამტკიცებული 

გრაფიკის შესაბამისად,  

შერჩეული 

თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი 

მდგომარეობის 

დეკლარაციების 

შემოწმება

ყველა შერჩეული 

დეკლარაციის 

სისრულისა და სისწორის 

შემოწმება  

საჯარო სამსახურის 

ბიუროს უფროსის 

ბრაძანებები 

დეკლარაციებში 

დარღვევების არსებობის 

ან არარსებობის შესახებ;  

საჯარო სამსახურის 

ბიუროს მიერ 

გაგზავნილი 

ოფიციალური წერილები 

სამართალდამცავ 

ორგანოებში

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

2017

# ინდიკატორები
პასუხისმგებე

ლი უწყება

პარტნიორი 

უწყებები
წელი

განხორციელების ვადა

აქტივობა მიზანი
საბიუჯეტო 

დაფინანსება
დონორების 

მხარდაჭერა

1. 2017 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი ღონისძიებები

109122.5 GEL 

(ხელფასი, 

ინვენტარი, 

პროფრამის 

მომსახურები
ს საფასური)

70000 GEL(ელ-

პროგრამის 

შემუშავება)



1.4

თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი 

მდგომარეობის 

დეკლარაციების  

მონიტორინგის ახლად 

შექმნილი სისტემის 

ფუნქციონირების 

გამართვა, ხარვეზების 

გამოვლენა და 

გამოსწორება

მონიტორინგის 

ელექტრონული სისტემის 

სინქრონიზაცია საჯარო 

დაწესებულებებში 

არსებულ ელექტრონულ 

ბაზებთან  და 

ინფორმაციის მოპოვების 

გაუმჯობესება

მონიტორინგის 

ელექტრონული სისტემა

გამართულად 

ფუნქციონირებს; წვდომა

ინფორმაციაზე 

გაუმჯობესებულია

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო; 

მონაცემთა 

გაცვლის 

სააგენტო;

საჯარო 

რეესტრის 

ეროვნული 

სააგენტო;

სახელმწიფო 

შესყიდვების 

ეროვნული 

სააგენტო;

შემოსავლების 

სამსახური;

სახელმწიფო 

სერვისების 

განვითარების 

სააგენტო; 

ნოტარიუსთა 

პალატა;

2017

1.5

თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი 

მდგომარეობის  

დეკლარაციების 

მონიტორინგის 

შედეგებისა და წლის 

განმავლობაში 

განხორციელებული 

ქმედებების შესახებ 

ანგარიშის  მომზადება

წლის განმავლობაში

განხორციელებული 

ღონისძიებების შესახებ

საზოგადოებისათვის 

ინფორმაციის მიწოდება

საჯარო სამსახურის 

ბიუროს ვებ-გვერდზე 

გამოქვეყნებული 

შესაბამისი ანგარიშები

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

2017

1.6

თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი 

მდგომარეობის 

დეკლარაციების 

შერჩევის მიზნით, 

დამოუკიდებელი 

კომისიის ფორმირება

დეკლარაციების შერჩევის 

მიზნით, 

დამოუკიდებელი კომისის 

შექმნა

საჯარო სამსახურის 

ბიუროს უფროსის 

ბრძანება კომისიის 

შექმნის შესახებ

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

არასამთავრო

ბო 

ორგანიზაციე

ბი; 

აკადემიური 

წრეების 

წარმომადგენ

ლები

2017

109122.5 GEL 

(ხელფასი, 

ინვენტარი, 

პროფრამის 

მომსახურები
ს საფასური)

70000 GEL(ელ-

პროგრამის 

შემუშავება)



2.1

დამოუკიდებელი 

კომისიის მიერ 

თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი 

მდგომარეობის 

დეკლარაციების 

შერჩევა

დამოუკიდებელი 

კომისიის მიერ  

დეკლარაციების 

არაუმეტეს 5% შერჩევა, 

მონიტორინგის 

მიზნებისათვის

დამოუკიდებელი 

კომისიის მიერ 

პროაქტიულად 

გამოქვეყნებული 

ანგარიში შესრულებული 

სამუშაოს შესახებ; 

დამოუკიდებელი 

კომისიის ოქმი შერჩეული 

დეკლარაციების შესახებ

არასამთავრობ

ო 

ორგანიზაციებ

ი; აკადემიური 

წრეების 

წარმომადგენ

ლები

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

2018

2.2.

ელექტრონული 

სისტემის მეშვეობით 

თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი 

მდგომარეობის 

დეკლარაციების 

შერჩევა

დეკლარაციების საერთო

რაოდენობის 5% შერჩევა

შერჩეულია 

თანამდებობის პირთა 

დეკლარაციების 5% 

(შერჩევის ოქმი)                                                                 

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

მონაცემთა 

გაცვლის 

სააგენტო

2018

2.3.

თანამდებობის პირთა  

ქონებრივი 

მდგომარეობის 

დეკლარაციების 

შემოწმების გრაფიკის 

შექმნა და დამტკიცება

წლის განმავლობაში 

შესამოწმებელი 

დეკლარაციების 

გრაფიკით 

გათვალისწინებულ 

თვეებზე შესაბამისი 

რაოდენობით 

გადანაწილება

საჯარო სამსახურის 

ბიუროს უფროსის  

ბრძანება გრაფიკის 

დამტკიცების შესახებ 

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

2018

2. 2018 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი ღონისძიებები

103200.00GEL 

(ხელფასი, 

პროფრამის 

მომსახურები
ს საფასური)



2.4.

დამტკიცებული 

გრაფიკის შესაბამისად,  

შერჩეული 

თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი 

მდგომარეობის 

დეკლარაციების 

შემოწმება

ყველა შერჩეული 

დეკლარაციის 

სისრულისა და სისწორის 

შემოწმება  

საჯარო სამსახურის 

ბიუროს უფროსის 

ბრაძანებები 

დეკლარაციებში 

დარღვევების არსებობის 

ან არარსებობის შესახებ;  

საჯარო სამსახურის 

ბიუროს მიერ 

გაგზავნილი 

ოფიციალური წერილები 

სამართალდამცავ 

ორგანოებში

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

2018

2.5

წინა წლის 

განმავლობაში 

თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი 

მდგომარეობის 

დეკლარაციების 

მონიტორინგის 

პროცესში 

გამოვლენილი 

ხარვეზებისა და  

სამართალდამცავი 

ორგანოების მხრიდან 

შეტყობინებებზე 

რეაგირების შედეგების 

ანალიზი

დეკლარაციებში 

ინფორმაციის არაზუსტად 

და არასრულად შევსების 

მიზეზების, ასევე, 

სამართალდამცავი 

ორგანოების მხრიდან 

შეტყობინებებზე 

რეაგირების შედეგების, 

ანალიზი და შესაბამისი 

რეკომენდაციების 

შემუშავება

დეკლარაციების 

მონიტორინგის 

დეპარტამენტის 

უფროსის მოხსენებითი 

ბარათი გამოვლენილ 

ხარვეზებთან 

დაკავშირებით; ანგარიში 

ანალიზის შედეგებსა და 

რეკომენდაციებთან 

დაკავშირებით

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

სამართალდამ

ცავი 

ორგანოები

2018

103200.00GEL 

(ხელფასი, 

პროფრამის 

მომსახურები
ს საფასური)



2.6

თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი 

მდგომარეობის 

დეკლარაციების  

მონიტორინგის ახლად 

შექმნილი სისტემის 

ფუნქციონირების 

გამართვა, ხარვეზების 

გამოვლენა და 

გამოსწორება

მონიტორინგის 

ელექტრონული სისტემის 

სინქრონიზაცია საჯარო 

დაწესებულებებში 

არსებულ ელექტრონულ 

ბაზებთან  და 

ინფორმაციის მოპოვების 

გაუმჯობესება

მონიტორინგის 

ელექტრონული სისტემა

გამართულად 

ფუნქციონირებს; წვდომა

ინფორმაციაზე 

გაუმჯობესებულია

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო; 

მონაცემთა 

გაცვლის 

სააგენტო;

საჯარო 

რეესტრის 

ეროვნული 

სააგენტო;

სახელმწიფო 

შესყიდვების 

ეროვნული 

სააგენტო;

შემოსავლების 

სამსახური;

სახელმწიფო 

სერვისების 

განვითარების 

სააგენტო; 

ნოტარიუსთა 

პალატა;

2018

2.7.

თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი 

მდგომარეობის  

დეკლარაციების 

მონიტორინგის 

შედეგებისა და წლის 

განმავლობაში 

განხორციელებული 

ქმედებების შესახებ 

ანგარიშის  მომზადება

წლის განმავლობაში

განხორციელებული 

ღონისძიებების შესახებ

საზოგადოებისათვის 

ინფორმაციის მიწოდება

საჯარო სამსახურის 

ბიუროს ვებ-გვერდზე 

გამოქვეყნებული 

შესაბამისი ანგარიშები

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

2018

2.8.

თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი 

მდგომარეობის 

დეკლარაციების 

შერჩევის მიზნით, 

დამოუკიდებელი 

კომისიის ფორმირება

დეკლარაციების შერჩევის 

მიზნით, 

დამოუკიდებელი კომისის 

შექმნა

საჯარო სამსახურის 

ბიუროს უფროსის 

ბრძანება კომისიის 

შექმნის შესახებ

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

არასამთავრო

ბო 

ორგანიზაციე

ბი; 

აკადემიური 

წრეების 

წარმომადგენ

ლები

2018

103200.00GEL 

(ხელფასი, 

პროფრამის 

მომსახურები
ს საფასური)



3.1.

დამოუკიდებელი 

კომისიის მიერ 

თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი 

მდგომარეობის 

დეკლარაციების 

შერჩევა

დამოუკიდებელი 

კომისიის მიერ  

დეკლარაციების 

არაუმეტეს 5% შერჩევა, 

მონიტორინგის 

მიზნებისათვის

დამოუკიდებელი 

კომისიის მიერ 

პროაქტიულად 

გამოქვეყნებული 

ანგარიში შესრულებული 

სამუშაოს შესახებ; 

დამოუკიდებელი 

კომისიის ოქმი შერჩეული 

დეკლარაციების შესახებ

არასამთავრობ

ო 

ორგანიზაციებ

ი; აკადემიური 

წრეების 

წარმომადგენ

ლები

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

2019

3.2.

ელექტრონული 

სისტემის მეშვეობით 

თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი 

მდგომარეობის 

დეკლარაციების 

შერჩევა

დეკლარაციების საერთო

რაოდენობის 5% შერჩევა

შერჩეულია 

თანამდებობის პირთა 

დეკლარაციების 5% 

(შერჩევის ოქმი)                                                                 

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

მონაცემთა 

გაცვლის 

სააგენტო

2019

3.3.

თანამდებობის პირთა  

ქონებრივი 

მდგომარეობის 

დეკლარაციების 

შემოწმების გრაფიკის 

შექმნა და დამტკიცება

წლის განმავლობაში 

შესამოწმებელი 

დეკლარაციების 

გრაფიკით 

გათვალისწინებულ 

თვეებზე შესაბამისი 

რაოდენობით 

გადანაწილება

საჯარო სამსახურის 

ბიუროს უფროსის  

ბრძანება გრაფიკის 

დამტკიცების შესახებ 

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

2019

3. 2019 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი ღონისძიებები

103200.00GEL 

(ხელფასი, 

პროფრამის 

მომსახურები
ს საფასური)



3.4.

დამტკიცებული 

გრაფიკის შესაბამისად,  

შერჩეული 

თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი 

მდგომარეობის 

დეკლარაციების 

შემოწმება

ყველა შერჩეული 

დეკლარაციის 

სისრულისა და სისწორის 

შემოწმება  

საჯარო სამსახურის 

ბიუროს უფროსის 

ბრაძანებები 

დეკლარაციებში 

დარღვევების არსებობის 

ან არარსებობის შესახებ;  

საჯარო სამსახურის 

ბიუროს მიერ 

გაგზავნილი 

ოფიციალური წერილები 

სამართალდამცავ 

ორგანოებში

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

2019

3.5.

წინა წლის 

განმავლობაში 

თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი 

მდგომარეობის 

დეკლარაციების 

მონიტორინგის 

პროცესში 

გამოვლენილი 

ხარვეზებისა და  

სამართალდამცავი 

ორგანოების მხრიდან 

შეტყობინებებზე 

რეაგირების შედეგების 

ანალიზი

დეკლარაციებში 

ინფორმაციის არაზუსტად 

და არასრულად შევსების 

მიზეზების, ასევე, 

სამართალდამცავი 

ორგანოების მხრიდან 

შეტყობინებებზე 

რეაგირების შედეგების, 

ანალიზი და შესაბამისი 

რეკომენდაციების 

შემუშავება

დეკლარაციების 

მონიტორინგის 

დეპარტამენტის 

უფროსის მოხსენებითი 

ბარათი გამოვლენილ 

ხარვეზებთან 

დაკავშირებით; ანგარიში 

ანალიზის შედეგებსა და 

რეკომენდაციებთან 

დაკავშირებით

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

სამართალდამ

ცავი 

ორგანოები

2019

103200.00GEL 

(ხელფასი, 

პროფრამის 

მომსახურები
ს საფასური)



თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი 

მდგომარეობის 

დეკლარაციების  

მონიტორინგის ახლად 

შექმნილი სისტემის 

ფუნქციონირების 

გამართვა, ხარვეზების 

გამოვლენა და 

გამოსწორება

მონიტორინგის 

ელექტრონული სისტემის 

სინქრონიზაცია საჯარო 

დაწესებულებებში 

არსებულ ელექტრონულ 

ბაზებთან  და 

ინფორმაციის მოპოვების 

გაუმჯობესება

მონიტორინგის 

ელექტრონული სისტემა

გამართულად 

ფუნქციონირებს; წვდომა

ინფორმაციაზე 

გაუმჯობესებულია

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო; 

მონაცემთა 

გაცვლის 

სააგენტო;

საჯარო 

რეესტრის 

ეროვნული 

სააგენტო;

სახელმწიფო 

შესყიდვების 

ეროვნული 

სააგენტო;

შემოსავლების 

სამსახური;

სახელმწიფო 

სერვისების 

განვითარების 

სააგენტო; 

2019

3.6.

თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი 

მდგომარეობის  

დეკლარაციების 

მონიტორინგის 

შედეგებისა და წლის 

განმავლობაში 

განხორციელებული 

ქმედებების შესახებ 

ანგარიშის  მომზადება

წლის განმავლობაში

განხორციელებული 

ღონისძიებების შესახებ

საზოგადოებისათვის 

ინფორმაციის მიწოდება

საჯარო სამსახურის 

ბიუროს ვებ-გვერდზე 

გამოქვეყნებული 

შესაბამისი ანგარიშები

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

2019

3.7.

თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი 

მდგომარეობის 

დეკლარაციების 

შერჩევის მიზნით, 

დამოუკიდებელი 

კომისიის ფორმირება

დეკლარაციების შერჩევის 

მიზნით, 

დამოუკიდებელი კომისის 

შექმნა

საჯარო სამსახურის 

ბიუროს უფროსის 

ბრძანება კომისიის 

შექმნის შესახებ

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

არასამთავრო

ბო 

ორგანიზაციე

ბი; 

აკადემიური 

წრეების 

წარმომადგენ

ლები

2019

103200.00GEL 

(ხელფასი, 

პროფრამის 

მომსახურები
ს საფასური)



4.1.

დამოუკიდებელი 

კომისიის მიერ 

თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი 

მდგომარეობის 

დეკლარაციების 

შერჩევა

დამოუკიდებელი 

კომისიის მიერ  

დეკლარაციების 

არაუმეტეს 5% შერჩევა, 

მონიტორინგის 

მიზნებისათვის

დამოუკიდებელი 

კომისიის მიერ 

პროაქტიულად 

გამოქვეყნებული 

ანგარიში შესრულებული 

სამუშაოს შესახებ; 

დამოუკიდებელი 

კომისიის ოქმი შერჩეული 

დეკლარაციების შესახებ

არასამთავრობ

ო 

ორგანიზაციებ

ი; აკადემიური 

წრეების 

წარმომადგენ

ლები

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

2020

4.2.

ელექტრონული 

სისტემის მეშვეობით 

თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი 

მდგომარეობის 

დეკლარაციების 

შერჩევა

დეკლარაციების საერთო

რაოდენობის 5% შერჩევა

შერჩეულია 

თანამდებობის პირთა 

დეკლარაციების 5% 

(შერჩევის ოქმი)                                                                 

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

მონაცემთა 

გაცვლის 

სააგენტო

2020

4.3.

თანამდებობის პირთა  

ქონებრივი 

მდგომარეობის 

დეკლარაციების 

შემოწმების გრაფიკის 

შექმნა და დამტკიცება

წლის განმავლობაში 

შესამოწმებელი 

დეკლარაციების 

გრაფიკით 

გათვალისწინებულ 

თვეებზე შესაბამისი 

რაოდენობით 

გადანაწილება

საჯარო სამსახურის 

ბიუროს უფროსის  

ბრძანება გრაფიკის 

დამტკიცების შესახებ 

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

2020

4. 2020 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი ღონისძიებები

103200.00GEL 

(ხელფასი, 

პროფრამის 

მომსახურები
ს საფასური)



4.4.

დამტკიცებული 

გრაფიკის შესაბამისად,  

შერჩეული 

თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი 

მდგომარეობის 

დეკლარაციების 

შემოწმება

ყველა შერჩეული 

დეკლარაციის 

სისრულისა და სისწორის 

შემოწმება  

საჯარო სამსახურის 

ბიუროს უფროსის 

ბრაძანებები 

დეკლარაციებში 

დარღვევების არსებობის 

ან არარსებობის შესახებ;  

საჯარო სამსახურის 

ბიუროს მიერ 

გაგზავნილი 

ოფიციალური წერილები 

სამართალდამცავ 

ორგანოებში

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

2020

4.5.

წინა წლის 

განმავლობაში 

თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი 

მდგომარეობის 

დეკლარაციების 

მონიტორინგის 

პროცესში 

გამოვლენილი 

ხარვეზებისა და  

სამართალდამცავი 

ორგანოების მხრიდან 

შეტყობინებებზე 

რეაგირების შედეგების 

ანალიზი

დეკლარაციებში 

ინფორმაციის არაზუსტად 

და არასრულად შევსების 

მიზეზების, ასევე, 

სამართალდამცავი 

ორგანოების მხრიდან 

შეტყობინებებზე 

რეაგირების შედეგების, 

ანალიზი და შესაბამისი 

რეკომენდაციების 

შემუშავება

დეკლარაციების 

მონიტორინგის 

დეპარტამენტის 

უფროსის მოხსენებითი 

ბარათი გამოვლენილ 

ხარვეზებთან 

დაკავშირებით; ანგარიში 

ანალიზის შედეგებსა და 

რეკომენდაციებთან 

დაკავშირებით

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

სამართალდამ

ცავი 

ორგანოები

2020

103200.00GEL 

(ხელფასი, 

პროფრამის 

მომსახურები
ს საფასური)



თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი 

მდგომარეობის 

დეკლარაციების  

მონიტორინგის ახლად 

შექმნილი სისტემის 

ფუნქციონირების 

გამართვა, ხარვეზების 

გამოვლენა და 

გამოსწორება

მონიტორინგის 

ელექტრონული სისტემის 

სინქრონიზაცია საჯარო 

დაწესებულებებში 

არსებულ ელექტრონულ 

ბაზებთან  და 

ინფორმაციის მოპოვების 

გაუმჯობესება

მონიტორინგის 

ელექტრონული სისტემა

გამართულად 

ფუნქციონირებს; წვდომა

ინფორმაციაზე 

გაუმჯობესებულია

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო; 

მონაცემთა 

გაცვლის 

სააგენტო;

საჯარო 

რეესტრის 

ეროვნული 

სააგენტო;

სახელმწიფო 

შესყიდვების 

ეროვნული 

სააგენტო;

შემოსავლების 

სამსახური;

სახელმწიფო 

სერვისების 

განვითარების 

სააგენტო; 

ნოტარიუსთა 

პალატა;

2020

4.6.

თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი 

მდგომარეობის  

დეკლარაციების 

მონიტორინგის 

შედეგებისა და წლის 

განმავლობაში 

განხორციელებული 

ქმედებების შესახებ 

ანგარიშის  მომზადება

წლის განმავლობაში

განხორციელებული 

ღონისძიებების შესახებ

საზოგადოებისათვის 

ინფორმაციის მიწოდება

საჯარო სამსახურის 

ბიუროს ვებ-გვერდზე 

გამოქვეყნებული 

შესაბამისი ანგარიშები

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

2020

103200.00GEL 

(ხელფასი, 

პროფრამის 

მომსახურები
ს საფასური)



4.7.

თანამდებობის პირთა 

ქონებრივი 

მდგომარეობის 

დეკლარაციების 

შერჩევის მიზნით, 

დამოუკიდებელი 

კომისიის ფორმირება

დეკლარაციების შერჩევის 

მიზნით, 

დამოუკიდებელი კომისის 

შექმნა

საჯარო სამსახურის 

ბიუროს უფროსის 

ბრძანება კომისიის 

შექმნის შესახებ

საჯარო 

სამსახურის 

ბიურო

არასამთავრო

ბო 

ორგანიზაციე

ბი; 

აკადემიური 

წრეების 

წარმომადგენ

ლები

2020

103200.00GEL 

(ხელფასი, 

პროფრამის 

მომსახურები
ს საფასური)


