
წერილის 

სამინისტროში 

შემოსვლის 

თარიღი 

რეგისტრაციის 

ნომერი 

განმცხადებელი გასული 

წერილის 

ნომერი 

გამოთხოვილ

ი ინფორმაცია 

პასუხის 

თარიღი 

10 

დღიანის 

ვადის 

შესახებ 

03.07.2014 5602/01 PHR 

პარტნიორობა 

ადამიანის 

უფლებებისთვის   

01/2935 მეტროსადგუ

რი 

„უნივერსიტე

ტის“  შშმ 

პირებისთვის 

ადაპტირების 

თაობაზე 

07.07.2014  

01.07.2014 5677/01 მოქალაქე ლიკა 

ლაბაძე 

01/2989 კურორტ 

ფასანაურის 

ინფრასტრუქ

ტურის 

თაობაზე 

11.07.2014  

7.07.2014 5678/01 მოქალაქე თამარ 

გადახაბაძე 

01/2960 ურეკის 

წყალსადენის 

მშენებლობის 

შესახებ 

9.07.2014  

08.07.2014 5694/01 ქ. თბილისის 

არჩილ 

ჯანაშვილის 

სახელობის 

ზოოლოგიის 

სამეცნიერო-

კვლევითი და 

პრაქტიკული 

ცენტრი 

01/2963 სატყეო 

ფონდის 

ტოპოგრაფიუ

ლი რუქების 

შესახებ 

9.07.2014  

10.07.2014 5741/01 ევროპის 

დირექტორთა 

საბჭო 

01/3048 საქართველოს 

მთავრობის 

#690 

განკარგულებ

ის თაობაზე  

16.07.2014  

02.07.2014 5577/01 PHR 

პარტნიორობა 

ადამიანის 

უფლებებისთვის   

01/3005 სოფ. 

ბოდბისხევის 

საბავშვო 

ბაღში 

არსებული 

მდგომარეობი

ს შესახებ 

11.07.2014  

10.07.2014 5744/01 ღია 

გარემოსდაცვით

ი სამოქალაქო 

ინიციატივა OECI 

01/3029 კახეთის 

რეგიონში 

გაზიფიცირებ

ული 

დასახლებები

ს შესახებ 

14.07.2014  

16.07.2014 5873/01 CRRC- 01/3146 მუნიციპალი 23.07.2014 18.07.201; 



საქართველო ტეტების მიერ 

ინფრასტრუქ

ტურულ 

პროექტებზე 

დახარჯული 

თანხების 

შესახებ 

01/3098 

17.07.2014 5890/01 ქ. თბილისის 

არჩილ 

ჯანაშვილის 

სახელობის 

ზოოლოგიის 

სამეცნიერო-

კვლევითი და 

პრაქტიკული 

ცენტრი 

01/3143 ინფორმაცია 

ყველა 

მუნიციპალუ

რი 

ერთეულის 

შესახებ 

22.07.2014  

18.07.2014 5918/01 სამოქალაქო 

ჩართულობის 

ცენტრი 

01/3139 ინფორმაცია 

ქვეყნის 

მასშტაბით 

არსებული 

ნაგავსაყრელე

ბის შესახებ 

22.07.2014  

24.07.2014 6018/01 შპს „მიკადო 

ჯორჯია“ 

01/3182 თბილისი-

რუსთავის 

ავტომაგისტრ

ალის შესახებ 

28.07.2014  

18.07.2014 5922/01 პარლამენტის 

წევრი გიორგი 

გაბაშვილი 

01/3180 ინფორმაცია 

ზეგანაკვეთუ

რი 

ანაზღაურები

ს 

მარეგულირებ

ელი 

სამართლებრი

ვი აქტების 

შესახებ 

28.07.2014  

22.07.2014 5980/01  მოქალაქე ეთერ 

ჯოჯუა 

(my.gov.ge) 

01/3181 ინფორმაცია 

სამინისტროს 

მიერ 

საკონსულტაც

იო 

მომსახურები

ს შესახებ 

გაფორმებულ 

ხელშეკრულე

ბებზე 

28.07.2014 01/3151 
24.07.2014 

25.07.2014 6029/01 საქართველოს 

ახალგაზრდა 

01/3269 ინფორმაციის 

სახელმწიფო 

4.08.2014 01/3197 

30.07.2014 



იურისტთა 

ასოციაცია 

საიდუმლოებ

ად მიჩნევის 

შესახებ 

სამართლებრი

ვი აქტების 

თაობაზე 

01.08.2014 6136/01 მოქალაქე 

გიორგი დარსაძე 

01/3237 2014 წელს 

სამინისტროს 

ბიუჯეტიდან 

დაფინანსებუ

ლი 

პროექტების 

შესახებ  

1.08.2014  

01.08.2014 6159/01 მოქალაქე მამუკა 

ნიკოლაიშვილი 

01/3360 ინფორმაცია 

თვითმმართვ

ელ 

ერთეულებში 

ტერიტორიუ

ლი ორგანოს 

რწმუნებულე

ბის 

თანამდებობა

ზე 

კონკურსის 

თაობაზე 

08.08.2014 01/3266 

04.08.2014 

04.08.2014 6178/01 ქ. თბილისის 

არჩილ 

ჯანაშვილის 

სახელობის 

ზოოლოგიის 

სამეცნიერო-

კვლევითი და 

პრაქტიკული 

ცენტრი 

01/3270 საჯარო 

ინფორმაციის 

გაცემაზე 

პასუხისმგებე

ლი პირის 

შესახებ  

04.08.2014  

04.08.2014 6177/01 შპს „სინერჯი 

ჯგუფი“ 

01/3268 სამინისტროს 

სტრუქტურის 

შესახებ 

ინფორმაცია  

04.08.2014  

04.08.2014 6176/01 მოქალაქე 

ირაკლი 

მოდებაძე 

01/3267 ინფორმაცია 

ქუთაისი-

ლეჩხუმის 

გზის 

რეაბილიტაცი

ის თაობაზე 

04.08.2014  

07.08.2014 6274/01 მოქალაქე ნათია 

ქაჯაია 

01/3355 ინფორმაცია 

თბილისი-

რუსთავის 

ავტომაგისტრ

08.08.2014  



ალის 

თაობაზე 

19.08.2014 6513/01 საქართველოს 

ახალგაზრდა 

იურისტთა 

ასოციაცია 

01/3576 ინფორმაციის 

სახელმწიფო 

საიდუმლოებ

ად მიჩნევის 

და 

განსაიდუმლ

ოების შესახებ 

სამართლებრი

ვი აქტების 

თაობაზე 

29.08.2014 21.08.2014 

01/3500 

21.08.2014 6546/01 CRRC-

საქართველო 
01/3523 ინფორმაცია 

მუნიციპალი

ტეტების მიერ 

ინფრატსრუქ

ტურულ 

პროექტებზე 

დახარჯული 

თანხების 

შესახებ 

25.08.2014  

25.08.2014 6575/01 მოქალაქე მარინა 

ნაცვალაძე 

01/3524 ინფორმაცია 

მუნიციპალი

ტეტების 

შესახებ 

25.08.2014  

25.08.2014 6573/01 მოქალაქე ნინო 

ქისტაური 

01/3541 ინფორმაცია 

თიანეთში 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

შესახებ 

26.08.2014  

03.09.2014 6770/01 საქართველოს 

ახალგაზრდა 

იურისტთა 

ასოციაცია 

01/3648 ინფორმაცია 

სამინისტროს 

დაქვემდებარ

ებაში მყოფი 

უწყებების 

შესახებ 

4.09.2014  

25.08.2014 6574/01 მოქალაქე ნინო 

ქისტაური 

01/3538 ინფორმაცია  

სოფ. ორხევში 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

განსახორციე

ლებელი 

პროექტის 

თაობაზე 

26.08.2014  

11.09.2014 6905/01 პ/გ 01/3778 ადგილობრივ 11.09.2014  



„თავისუფალი 

საქართველო“, 

კახა კუკავა 

ი 

„თვითმმართვ

ელობის 

კოდექსის“ 

თაობაზე 

29.08.2014 6679/01 საქართველოს 

ახალგაზრდა 

იურისტთა 

ასოციაცია 

01/3704 სამინისტროს 

მიერ 

გაცემული 

საჯარო 

ინფორმაციის 

შესახებ 

8.09.2014 29.08.2014 

01/3590 

06.08.2014 6254/01 ქ. თბილისის 

არჩილ 

ჯანაშვილის 

სახელობის 

ზოოლოგიის 

სამეცნიერო-

კვლევითი და 

პრაქტიკული 

ცენტრი 

01/3353 ინფორმაცია 

მუნიციპალი

ტეტების 

თაობაზე 

08.08.2014  

12.09.2014 6948/01 ინფორმაციის 

თავისუფლების 

განვითარების 

ინსტიტუტი 

01/4183 ინფორმაცია 

მინისტრის 

მრჩევლების 

თაობაზე  

07.10.2014 01/3925 

18.09.2014 

15.09.2014 6971/01 ღია 

გარემოსდაცვით

ი სამოქალაქო 

ინიციატივა 

01/4066 ინფორმაცია 

მცხეთა-

მთიანეთის 

სოფლებში 

დაგეგმილი 

ღონისძიებები

ს თაობაზე 

29.09.2014 01/3855 

16.09.2014 

15.09.2014 6958/01 მოქალაქე არჩილ 

ყიფიანი 

01/3851 თბილისის 

ტერიტორიაზ

ე 

სახელმწიფო 

საკუთრებაში 

მყოფი 

მიწების 

შესახებ 

16.09.2014  

09.09.2014 6868/01 ახალგაზრდა 

იურისტთა 

ასოციაცია 

01/3876 ინფორმაცია 

„სახელმწიფო 

საიდუმლოებ

ის შესახებ“ 

სამართლებრი

ვი აქტების 

თაობაზე 

17.09.2014 10.09.2014 

01/3758 

 

16.09.2014 6973/01 მოქალაქე ნინო 

ხაჭაპურიძე 

01/3884 შპს „კობრას“ 

თაობაზე 

17.09.2014  



ინფორმაცია  

17.09.2014 7047/01 ქ. თბილისის 

არჩილ 

ჯანაშვილის 

სახელობის 

ზოოლოგიის 

სამეცნიერო-

კვლევითი და 

პრაქტიკული 

ცენტრი 

01/3916 მუნიციპალი

ტეტების 

რეესტრში 

რეგისტრირებ

ული 

სუბიექტების 

შესახებ 

18.09.2014  

08.09.2014 6830/01 მოქალაქე არჩილ 

მეტრეველი 

01/3947 ინფორმაცია 

საჩხერე-

შქმერი-ონის 

გზის 

მონაკვეთის 

თაობაზე 

19.09.2014  

17.09.2014 7048/01 საქართველოს 

რეფორმების 

ასოციაცია 

„GRASS” 

01/4062 ინფორმაცია 

მინისტრის 

სამსახურებრი

ვი მანქანის 

თაობაზე 

29.09.2014 01/3919 
18.09.2014 

25.09.2016 7186/01 მედიის 

განვითარების 

ფონდი 

01/4172 ინფორმაცია 

სამინისტროს 

მიერ 

მედიასაშუალ

ებებისთვის 

გადარიცხულ

ი თანხების 

შესახებ 

7.10.2014  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


