
 წერილის 

სამინისტრო

ში 

შემოსვლის 

თარიღი 

რეგისტრაც

იის 

ნომერი 

განმცხადებელი გასული 

წერილის 

ნომერი 

გამოთხოვილი 

ინფორმაცია 

ინფორმაცი

ის გაცემის 

თარიღი 

10 

დღიანის 

ვადის 

შესახებ 

1  1.05.2014 4456/01 მოქალაქე 

ქეთევან 

ხონელიძე 

01/2209 2013-2014 

წლებში ქალაქ 

თბილისის 

ინფრასტრუქტუ

რაზე 

დახარჯული 

თანხების 

შესახებ 

2.05.2014  

2 14.04.2014 4138/01 უფლებადამცვე

ლთა 

საერთაშორისო 

ასოციაცია, 

ლაშა 

პარასტაშვილი 

01/2101 ქ. რუსთავის 

კულტურისა და 

დასვენების 

პარკზე 

დახარჯული 

თანხების 

შესახებ 

24.04.2014  

3 11.04.2014 4067/01 მოქალაქე 

ქეთევან 

ხონელიძე 

01/1999 ინფორმაცია 

თბილისის 

იუსტიციის 

სახლის 

მშენებლობაზე 

დახარჯული 

თანხების 

შესახებ 

15.04.2014  

4 14.04.2014 4154/01 საინფორმაციო 

ცენტრების 

ქსელი, გელა 

მთივლიშვილი 

01/2010 თუშეთის გზის 

რეაბილიტაციის

თვის 

გამოყოფილი 

ბიუჯეტის 

შესახებ 

16.04.2014  

5 16.04.2014 4209/01 მოქალაქე ლაშა 

ღუდუშაური 

3981-01 საგზაო 

ინფრასტრუქტუ

რის პროექტების, 

სამინისტროს 

ბიუჯეტის და 

ტენდერების 

შესახებ 

24.04.2014  

6 3.04.2014 3761/01 მოქალაქე 

ვახტანგ 

პეტრიაშვილი 

01/1885 ინფორმაცია 

რუისის 

მახლობლად 

ავტომაგისტრალ

ის მშენებლობის 

თაობაზე 

10.04.2014  

7 4.04.2014 3803/01 მოქალაქე შალვა 3827-01 ინფორმაცია 11.04.2014  



ნიშნიანიძე თბილისი-

რუსთავის 

ავტომაგისტრალ

თან 

დაკავშირებით 

8 4.04.2014 3854/01 მოქალაქე ინგა 

დავითაძე 

01/1960 ინფორმაცია 

ჩაქვიდან 

ბათუმის 

მიმართულებით 

ავტომაგისტრალ

ის 

მშენებლობასთან 

დაკავშირებით 

11.04.2014  

9 4.04.2014 3826/01 მოქალაქე გიზო 

სისვაძე 

01/1959 ინფორმაცია 

საავტონო 

11.04.2014  

10 25.04.2014 1332/01 საქარველოს 

რეფორმების 

ასოციაცია 

01/2247 2014 წელს 

დაგეგმილი 

ამბულატორიები

ს მშენებლობის 

და 2012-2013 

წლებში 

რეგიონებში 

განსახორციელებ

ელი პროექტების 

ფონდიდან 

დაფინანსებული 

პროექტების 

შესახებ 

8.05.2014 #01/2154 

29.04.20101

4 

11 4.04.2014 3820/01 საქართველოს 

ბუნების 

მოყვარულთა 

საზოგადოება 

01/1813 2014-2015 

წლებში ალაზნის 

კალაპოტის 

გასწვრივ 

დაგეგმილი 

ნაპირსამაგრი 

სამუშაოების 

შესახებ 

ინფორმაცია 

7.04.2014  

12 25.04.2014 1334/01 საქარველოს 

რეფორმების 

ასოციაცია 

01/2148 2010-2015 წწ. 

ანაკლიაში 

დაგეგმილი  

ნაპირსამაგრი 

სამუშაოების 

შესახებ 

29.04.2014  

13 22.04.2014 4269/01 მოქალაქე 

თეონა 

მაჭარაშვილი 

01/2141 ინფორმაცია 

სამინისტროს 

მიერ დადებული 

ხელშეკრულებებ

ის ფარგლებში 

28.04.2014  



მიმწოდებელთა 

მიერ 

შესრულებული 

სამუშაოების 

მონიტრინგის 

შესახებ 

ინფორმაცია 

14 25.04.2014 1333/01 საქარველოს 

რეფორმების 

ასოციაცია 

01/2147 ინფორმაცია 

2012-2013 

წლებში საგზაო 

ინფრასტრუქტუ

რული 

პროექტების და 

მათი ბიუჯეტის 

შესახებ 

29.04.2014  

15 14.04.2014 4140/01 მოქალაქე ბესიკ 

ჩინჩალაძე 

01/2155 ინფორმაცია 

კახეთის 

სტიქიით 

დაზარალებულ

თა სიების 

შედგენის 

პროცედურების 

შესახებ 

29.04.2014 16.04.2014 

#01/2014 

16 28.04.2014 4379/01 საქარველოს 

რეფორმების 

ასოციაცია 

01/2160 ინფორმაცია 

ანაკლიის 

პორტის 

მშენებლობასთან 

დაკავშირებით 

29.04.2014  

17 28.04.2014 4380/01 საქარველოს 

რეფორმების 

ასოციაცია 

01/2161 ინფორმაცია 

ანაკლიის 

პორტის 

მშენებლობასთან 

დაკავშირებით 

29.04.2014  

18 28.04.2014 4381/01 საქარველოს 

რეფორმების 

ასოციაცია 

01/2171 ინფორმაცია 

ლაზიკის 

პორტის 

მშენებლობასთან 

დაკავშირებით 

30.04.2014  

19 01.05.2014 4475/01 საქარველოს 

რეფორმების 

ასოციაცია 

01/2316 ინფორმაცია 

2012-2013 

წლებში სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამასთან 

დაკავშირებით 

15.05.2014 2.05.2014 

#01/2211 

20 23.04.2014 4412/01 საინფორმაციო 

ცენტრი, 

ეკატერინე 

წიწრიაშვილი 

01/2201 ინფორმაცია 

საქართველოს 

მუნიციპალიტეტ

ებისა და 

2.05.2014  



სოფლების 

ჩამონათვალის 

შესახებ 

21 22.04.2014 4249/01 მოქალაქე 

გიორგი 

სელიმაშვილი 

01/2174 ინფორმაცია 

ვაკანტურ 

თანამდებობებზე 

გამოცხადებული 

კონკურსების 

შესახებ 

30.04.2014 25.04.2014 

#01/2121 

 

22 03.04.2014 3750/01 ასოციაცია 

„ფლორა და 

ფაუნა“ 

01/1812 ინფორმაცია 

სარფის 

საბაჟოსთან 

ავტომაგისტრალ

ის 

მშენებლობასთან 

დაკავშირებით 

7.04.2014  

23 24.03.2014 4293/01 მოქალაქე 

გვანცა 

ქოქოშვილი 

01/2138 ინფორმაცია 

სამინისტროში 

და მის ქვე-

უწყებებში 

დასაქმებული 

სშმ პირების 

შესახებ 

25.04.2014  

24 13.06.2014 5263/01 მოქალაქე 

ნოდარ 

ფეიქრიშვილი 

01/2754 ინფორმაცია 

საქარველოს 

პოლიტიკურ-

ადმინისტრაციუ

ლი მოწყობის 

ახალ პროექტზე 

19.06.2014 18.06.2014 

#01/2744 

25 4.06.2014 5127/01 მოქალქე ანეტა 

გაბელია 

01/2702 ინფორმაცია 

2010-2012 

წლების 

სამინისტროს 

ბიუჯეტის 

შესახებ 

13.06.2014  

26 11.06.2014 

 

5246/01 სახალხო 

დამცველის 

აპარატი 

01/2782 ინფორმაცია 

ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტ

ის მცხოვრებზე 

კომპენსაციის 

გაცემის შესახებ 

23.06.2014  

27 26.06.2014 5513/01 მოქალაქე 

გიორგი 

ბალახაშვილი 

01/2833 იფორმაცია 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

უდის თემში 

დაგეგმილი 

27.06.2014  



პროექტების 

შესახებ 

28 24.06.2014 5461/01 მოქალაქე 

გიორგი 

ბატონისაშვილი 

01/2883 ინფორმაცია 

ახლადარჩეული 

საკრებულოების 

სხდომების 

შესახებ 

01.07.2014  

29 25.06.2014 5480/01 ახალგაზრდა 

იურისტთა 

ასოციაცია 

01/2884 ინფორმაცია 

მინისტრის მიერ 

ფიზიკურ და 

იურიდიულ 

პირებზე 

გაცემული 

რეკომენდაციები

ს შესახებ 

1.07.2014  

30 30.06.2014 5531/01 მოქალაქე მაია 

ჯიქიძე 

01/2877 ინფორმაცია 

სურამის სოფ. 

უთხვაზე 

გამავალი 

ავტომაგისტრალ

ის შესახებ 

1.07.2014  

31 25.06.2014 5475/01 კომპანია 

„McCann 

Erickson” 

01/2930 2013 წელს 

განხორციელებუ

ლი 

ინფრასტრუქტუ

რული 

პროექტების და 

ამ პროექტებზე 

დასაქმებული 

პირების შესახებ 

ინფორმაცია 

4.07.2014  

32 26.06.2014 5502/01 ახალგაზრდა 

იურისტთა 

ასოციაცია 

01/2904 ინფორმაცია 

სამინსიტრო 

ავტოპარკის 

ოპტიმიზაციის 

შესახებ 

3.07.2014 27.06.2014 

#01/2834 

33 1.05.2014 4471/01 საქართველოს 

პარლამენტის 

წევრი გიორგი 

ხაჩიძე 

01/2248 ინფორმაცია 6 

თვის 

განმავლობაში 

სამნისტროსა და 

მისი ქვე-

უწყებების მიერ 

სარეკლამო 

მომსახურებაში 

გადახდილი 

თანხების 

შესახებ  

8.05.2014  

34 13.05.2014 4696/01 სს 01/2320 ინფორმაცია 16.05.2014  



„მიკროკრედიტ

ი“, დავით 

ნადარეიშვილი 

თბილისი-

ლესელიძის 

ტრასის სოფ. 

წეროვანის 

საგზაო 

მონაკვეთის 

შესახებ 

35 2.05.2014 4499/01 საქართველოს 

რეფორმების 

ასოციაცია 

01/2269 ინფორმაცია 

თბილისში 

/საქართველოში 

მიუსაფარ 

ადამიანთა 

თავშესაფრით 

უზრუნველყოფი

ს მიზნით 

13.05.2014 2.05.2014 

#01/2208 

36 6.05.2014 4610/01 საქართველოს 

ახალგაზრდა 

იურისტთა 

ასოციაცია 

01/2270 ინფორმაცია 

Public-Private 

Partnership 

ფარგლებში 

განხორციელებუ

ლი პროექტების 

შესახებ 

13.05.2014 7.05.2014 

#01/2241 

37 7.05.2014 4638/01 მოქალაქე ნინო 

თუშურაშვილი 

01/2294 ინფორმაცია 

სამინისტროსა 

და მის ქვე-

უწყებებში 

დასაქმებული 

შშმ, ეთნიკური 

უმცირესობებისა 

და ასაკოვანი 

პირების შესახებ  

14.05.2014 8.05.2014 

#01/2259 

38 15.05.2014 4741/01 მოქალაქე 

გიორგი 

მახარაძე 

01/2366 ინფორმაცია 

ქობულეთის 

სოფ. 

ბობოყვათში 

დაგეგმილი 

პროექტების 

შესახებ 

21.05.2014  

39 16.05.2014 4795/01 სამოქალაქო 

ჩართულობის 

ცენტრი 

01/2357 ინფორმაცია 

სამინისტროში 

დასაქმებული 

პირების შესახებ 

გენდერულ 

ჭრილში 

20.05.2014  

40 6.05.2014 4612/01 საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა 

საქართველო 

01/2349 ინფორმაცია საქ. 

მთავრობის 2014 

წლის 14 

აპრილის #687 

20.05.2014  



განკარგულების 

საფუძველზე 

აჭარის 

ავტონომიურ 

რესპუბლიკაში 

წყალმომარაგები

ს სექტორში 

განხორციელებუ

ლი ღონისძიების 

შესახებ 

41 20.05.2014 4828/01 ააიპ 

„იურისტები 

ღირსებისთვის“ 

01/2478 ინფორმაცია 

სამინისტროს 

მიერ 

შესყიდული 

ავტომობილების 

შესახებ 

30.05.2014  

42 21.05.2014 4867/01 მოქალაქე ლაშა 

ნოზაძე 

01/2486 ინფორმაცია 

სამინისტროს 

მიერ 

შესყიდული 

საწვავის 

თაობაზე 

30.05.2014  

43 21.05.2014 4879/01 ახალგაზრდა 

იურისტთა 

ასოციაცია 

01/2495 ინფორმაცია 

სამინისტროს 

მედიასთან 

ურთიერთობის 

მომწესრიგებელი 

დოკუმენტის 

თაობაზე 

2.06.2014  

44 27.05.2014 4960/01 მოქალაქე 

გიორგი 

მახარაძე 

01/2499 სოფ. 

ბობოყვათში 

დაგეგმილი 

ინფრასტრუქტუ

რუსლი 

პროექტების 

შესახებ 

3.06.2014  

45 27.05.2014 4951/01 მოქალაქე 

ანზორ ბერიძე 

01/2500 ინფორმაცია 

ქარელის 

რაიონის სოფ. 

დირბში 

მრავალშვილიან 

დედებზე 

გასაცემი 

კომპენსაციების 

შესახებ 

3.06.2014  

46 2.06.2014 5084/01 საქართველოს 

რეფორმების 

ასოციაცია 

01/2522 ინფორმაცია 

თბილისისი 

ზღვის 

4.06.2014  



მიმდებარედ 

ველოტრეკის 

მშენებლობის 

შესახებ 

47 3.06.2014 5122/01 მოქალაქე 

ელენე 

კალანდაძე 

01/2580 ინფორმაცია 

რამდენიმე 

სოფლის 

კრებების 

ოქმების ასლების 

მიწოდების 

შესახებ 

6.06.2014  

48 9.06.2014 5178/01 მოქალაქე 

მურმან 

ილურიძე 

01/2649 ინფორმაცია 

კოდისწყაროში 

შესის ვაუჩერის 

მფლობელთა 

სიის შესახებ 

11.06.2014  

49 6.06.2014 5161/01 მოქალაქე 

ირაკლი 

ნებიერიძე 

01/2631 ინფორმაცია 

საქარა-საზანოს 

მაგისტრალის 

შესახებ 

10.06.2014  

50 11.06.2014 5244/01 საქართველოს 

რეფორმების 

ასოციაცია 

01/2703 ინფორმაცია 

ქობულეთის 

შემოვლითი 

გზის 

მსენებლობის 

შესახებ 

13.06.2014  

51 26.06.2014 5500/01 საქართველოს 

რეფორმების 

ასოციაცია 

01/2946 ინფორმაცია 

სამინისტროს 

მიერ 2014 წლის 

პირველი 

კვარტლის 

ბიუჯეტის 

შესრულების 

შესახებ 

7.07.2014 27.06.2014 
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