
 
№ 

წერილის 

სამინისტროში 

შემოსვლის 

თარიღი 

 

რეგისტრაციის 

ნომერი 

 

განმცხადებელი 

გასული 

წერილის 

ნომერი 

 

გამოთხოვილი ინფორმაცია 

 

პასუხის 

თარიღი 

 

10 დღიანის 

ვადის შესახებ 

1 6.10.2014 7424/01 ააიპ სამოქალაქო 

განვითარებისა და 

ადამიანის 

უფლებათა ცენტრი 

01/4182 ინფორმაცია შპს 

„წყალკანალის თაობაზე“ 

7.10.2014  

2 9.10.2014 7524/01 სამოქალაქო 

ჩართულობის 

ცენტრი 

01/4283 სამინისტროს მიერ 

დაგეგმილი ღონისძიებების 

შესახებ, რომელიც 

ითვალისწინებს 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციათა ჩართულობას 

15.10.2014  

3 13.10.2014 7568/01 მოქალაქე მარიამ 

ბოკერია 

01/4293 ინფომრაცია თბილისის 

„მშვიდობის ხიდის“ შესახებ 

15.10.2014  

4 2.10.2014 7316/01 მოქ. შალვა 

ნიშნიანიძე 

01/4358 ინფორმაცია რუსთავი-

თბილისის საავტომობილო 

გზის შესახებ 

21.10.2014  

5 15.10.2014 7595/01 სამოქალაქო 

განათლებისა და 

ადამიანის 

უფლებათა ცენტრი 

01/4311 ინფორმაცია შპს 

„წყალკანალის თაობაზე“ 

17.10.2014  

6 9.10.2014 7523/01 სამოქალაქო 

ჩართულობის 

ცენტრი 

01/4359 ინფორმაცია სამინისტროსა და 

სსიპ-ებში დასაქმებული 

მინისტრის ან მისი მეუღლის 

ნათესავების შესახებ 

21.10.2014 

უარი 

13.10.2014 

01/4275 

7 16.10.2014 7617/01 ახალგაზრდა 

ადვოკატები 

01/4437 ინფორმაცია ასოცირების 

ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული 

ვალდებულებების 

შესასრულებლად დაგეგმილი 

რეფორმების სტრატეგიის 

შესახებ 

23.10.2014  

8 20.10.2014 7683/01 მედიის 

განვითარების 

01/4451 ინფორმაცია 

მედიასაშუალებების მიერ 

23.10.2014  



ფონდი სამნისტროსთვის გაწეული 

მომსახურების შესახებ 

9 15.10.2014 7583/01 მოქალაქე გოგიტა 

ღვედაშვილი 

01/4442 ინფორმაცია ევროკავშირის 

მიერ დაფინანსებული 

პროექტების შესახებ 

23.10.2014 01/4309 

17.10.2014 

10 21.10.2014 7731/01 მოქალაქე გიორგი 

გიორგობიანი 

01/4446 ინფორმაცია საჩხერე-შქმერი-

ონის გზის შესახებ 

23.10.2014  

11 15.10.2014 7598/01 მოქალაქე ანი 

არველაძე 

01/4482 ინფომრაცია თბილისის 

„მშვიდობის ხიდის“ შესახებ 

27.10.2014  

12 15.10.2014 7587/01 მოქალაქე ანი 

შანშიაშვილის 

01/4481 ინფორმაცია სოფ. მატნის 

წყლის სისტემის 

რეაბილიტაციის შესახებ 

27.10.2014  

13 15.10.2014 7588/01 მოქალაქე ნუცა 

სალუქვაძე 

01/4480 ინფორმაცია ოზურგეთი-

მელექედური-დვაბზუს გზის 

რეაბილიტაციის შესახებ 

27.10.2014  

14 22.10.2014 7779/01 მოქალაქე თინათინ 

გელებაშვილი 

01/4588 ინფორმაცია სამინისტროს 

მინისტრების და მათი 

მოადგილეების შესახებ 

31.10.2014 01/4440 

23.10.2014 

15 29.10.2014 7900/01 კავკასიის 

გარემოსდაცვითი 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციების 

ქსელი 

01/4708 ინფორმაცია 

მუნიციპალიტეტების 

თაობაზე 

10.11.2014  

16 4.11.2014 7996/01 მოქალაქე მარინა 

ლოლიშვილი 

01/4631 ინფორმაცია სამშენებლო-

სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების საგარანტიო 

ვადების სამართლებრივი 

საფუძვლების შესახებ 

5.11.2014  

17 3.11.2014 7965/01 საქართველოს 

ცხოველთა დაცვის 

ფედერაცია 

01/4677 ინფორმაცია საქართველოს 

მთავრობის N690 

განკარგულების თაობაზე 

7.11.2014  

18 22.10.2014 7747/01 საქართველოს 

ახალგაზრდა 

იურისტთა 

ასოციაცია 

01/4603 ინფორმაცია თელავის გარე 

განათებასთან 

დაკავშირებული 

დოკუმენტაციის თაობაზე 

31.10.2014 01/4443 

23.10.2014 



19 31.10.2014 7935/01 ინფორმაციის 

თავისუფლების 

განვითარების 

ინსტიტუტი 

01/4770 ინფორმაცია მინისტრისა და 

მისი მოადგილეების 

მრჩევლების თაობაზე 

12.11.2014 01/4600 

31.10.2014 

20 30.10.2014 7914/01 სამოქალაქო 

ჩართულობის 

ცენტრი 

01/4769 ინფორმაცია სამინისტროს 

მიერ განხორციელებულ 

ღონისძიეზე 

12.11.2014 01/4585 

30.10.2014 

21 10.11.2014 8121/01 საქართველოს 

პარლამენტის 

წევრი, ტემურ 

მაისურაძე 

01/4772 ინფორმაცია სამინისტროსა და 

მის დაქვემდებარებაში მყოფი 

დაწესებულებების მიერ 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციებისა და სხვა 

ქვეყნის მთავრობებთან 

დადებული 

ხელშეკრულებების 

შესრულების შესახებ 

12.11.2014  

22 11.11.2014 8152/01 მოქალაქე ზაზა 

ვაშაკიძე 

01/4798 ინფორმაცია სამინისტროს 

საკონკურსო-საატესტაციო 

კომისიის შემადგენლობის 

შესახებ 

13.11.2014 01/4729 

11.11.2014 

23 11.11.2014 8151/01 ISET-ის 

წარმომადგენელი 

მაია გრიგოლია 

01/4836 ინფორმაცია რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდის შესახებ 

17.11.2014 01/4731 

11.11.2014 

24 13.11.2014 8200/01 მოქალაქე საბა 

ხარჩილავა 

01/4834 ინფორმაცია ქ. ზუგდიდში და 

სენაკი-ფოთი-სარფის 

საავტომობილო გზების 

თაობაზე 

17.11.2014  

25 13.11.2014 8199/01 მოქალაქე გიორგი 

ფარქოსაზე 

01/4845 ინფორმაცია სტეფანწმინდა-

ლარსის საავტომობილო გზის 

შესახებ 

17.11.2014 01/4819 

14.11.2014 

26 14.11.2014 8247/01 ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

წარმომადგენელი 

მარიამ წიკლაური 

01/4851 ინფორმაცია სამინისტროს 

თანამდებობის პირების 

შესახებ გენდერულ ჭრილში 

18.11.2014  

27 17.11.2014 8256/01 საქართველოს 

რეფორმების 

01/4850 ინფორმაცია ჩქაროსნული 

ავტომაგისტრალების შესახებ 

18.11.2014  



ასოციაცია 

28 7.11.2014 8091/01 ინფორმაციის 

თავისუფლების 

განვითარების 

ინსტიტუტი 

01/4890 ინფორმაცია „საქართველო 

2020“-ის ფარგლებში 

შემუშავებული 

საშუალოვადიანი სამოქმედო 

გეგმისა და 

განხორციელებული თუ 

განსახორციელებელი 

ღონისძიებების შესახებ 

19.11.2014 01/4724 

11.11.2014 

29 19.11.2014 8311/01 მოქალაქე თეონა 

სიბაშვილი 

01/4905 ინფორმაცია ადლიის 

ნაპირსამაგრი სამუშაოების 

შესახებ 

20.11.2014  

30 12.11.2014 8185/01 საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა-

საქართველო 

01/4921 ინფორმაცია სამინისტროში 

დასაქმებული პირების შესახებ 

20.11.2014 

უარი 

01/4800 

13.11.2014 

31 20.11.2014 8314/01 შპს კტც 

საქართველო 

01/4922 ინფორმაცია 2015 წელს 

დაგეგმილი საავტომობილო 

გზებისა და ხიდების 

მშენებლობის თაობაზე 

20.11.2014  

32 14.11.2014 8208/01 „სტუდია 

მონიტორი“ 

01/4925 ინფორმაცია სამინისტროს 

მიერ საზღვარგარეთ 

განხორციელებულ 

ვიზიტებზე თანმხლები 

მედიასაშუალებების შესახებ 

21.11.2014 01/4835 

17.11.2014 

33 18.11.2014 8281/01 მოქალაქე ემიკო 

ფეიქრიშვილი 

01/4949 ინფორმაცია ქარელის 

მუნიციპალიტეტსა და 

სამინისტროს შორის 

განხორციელებული 

კორესპონდენციის შესახებ 

25.11.2014 01/4892 

19.11.2014 

34 21.11.2014 8347/01 საქართველოს 

რეფორმების 

ასოციაცია 

01/4982 ინფორმაცია 2012-2013 წლებში 

ტენდერებში გამარჯვებული 

კომპანიებისთვის თანხის 

გადარიცხვის თაობაზე 

26.11.2014 01/4934 

21.11.2014 

35 18.11.2014 8283/01 საქართველოს 

მთავრობის 

კანცელარია 

01/4989 ინფორმაცია „საქართველო 

2020“-ის საშუალოვადიანი 

სამოქმედო გეგმის შესახებ 

27.11.2014  



36 28.11.2014 8467/01 მოქალაქე ლიზი 

ქავთარაძე 

01/5092 გათავისუფლებული 

თანამშრომლების შესახებ 

ინფორმაცია 

03/12/2014 01/5018 

01/12/2014 

37 01.12.2014 8503/01 მოქალაქე თიკო 

გადელია 

01/5139 2013-2014 წლების ჩაშლილი 

ბიუჯეტის შესახებ 

ინფორმაცია 

05/12/2014 01/5023 
01/12/2014 

38 04/12/2014 8625/01 მოქალაქე ჯემალ 

ადამია 

01/5170 რა ინფრასტრუქტურული 

პროექტები იგეგმება 2015, 2016 

და 2017 წლებში 

09/12/2014  

39 08/12/2014 8676/01 მოქალაქე მამუკა 

მანველიძე 

01/5159 თბილისი-რუსთავის გზის 

მშენებლობასთან 

დაკავშირებით ინფორმაცია 

08/12/2014  

40 08/12/2014 8672/01 საქართველოს 

ახალგაზრდა 

იურისტთა 

ასოციაცია 

01/5225 გამყოფი ხაზის მიმდებარე 

სოფლების დროებითი 

სამთავრობო კომისიის 

სხდომის ოქმები და 

მიღებული გადაწყვეტილების 

ასლები. 

11/12/2014 01/5179 

09/12/2014 

41 08/12/2014 8691/01 ადვოკატი მათე 

სამნიაშვილი 

01/5209 
 

თბილისი-რუსთავის 

მონაკვეთზე მშენებარე ავტო-

მაგისტრალის პროექტის 

შესახებ ინფორმაცია. 

10/12/2014  

42 09/12/2014 8718/01 ა(ა)იპ ახალგაზრდა 

ადვოკატები 

01/5364 2014 წლის 1 იანვრიდან 10 

დეკემბრის ჩათვლით 

რამდენმა მოქალაქემ მიმართა 

წერილით და განცხადებით 

სამინისტროს 

18/12/2014 01/5206 
10/12/2014 

43 09/12/2014 8719/01 მოქალაქე ქეთევან 

სართანია 

01/5220 მინისტრის და მინისტრის 

მოადგილეების ბიოგრაფიების 

შესახებ ინფორმაცია 

10/12/2014  

44 10/12/2014 8727/01 GRASS 01/5373 ტენდერებში გამარჯვებული 

ფირმებისთვის მათთვის 

გამოყოფილი თანხების 

წინასწარ გადახდის შესახებ 

ინფორმაცია 

22/12/2014 01/5230 
11/12/2014 



45 11/12/2014 8747/01 მოქალაქე ვახტანგ 

კაკალაძე 

01/5231 ითხოვს „ზოგადი 

ადმინისტრაციული 

კოდექსის“ ასლს 

11/12/2014  

46 15/12/2014 8825/01 შპს 

„ალტერნატიული 

ნიუს ტელევიზია“ 

(ფრეშნიუსი) 

01/5278 ითხოვს ინფორმაციას 

რეაბილიტირებული 554 კმ 

გზისა და 87 ხიდის, ასევე, 16 

ახალი ხიდის შესახებ 

16/12/2014  

47 16/12/2014 8858/01 მოქალაქე ეთერ 

თურაძე 

01/5412 ითხოვს ინფორმაციას 

მიმდინარე წელს გაცემული 

პრემიების შესახემ 

24.12.2014 01/5340 

17/12/2014 

48 18/12/2014 8881/01 მოქალაქე სოფო 

ბურდული 

01/5365 ითხოვს ინფორმაციას 

თეთნულდის სათხილამურო 

კურორტის შესახებ 

18/12/2014  

49 24/12/2014 8999/01 საქართველოს 

რეფორმების 

ასოციაცია 

01/5571 ითხოვს პრემიების შესახებ 

ინფორმაციას 

30/12/2014  

50 26/12/2014 9060/01 საზოგადოებრივი 

ინიციატივა 

01/5559 მეტროპილიტენ 

უნივერსიტეტის მშენებლობის 

შესახებ ინფორმაცია 

26/12/2014  

51 26/12/2014 9026/01 მოქალაქე ტარასი 

ტალახაძე 

01/5558 ელექტროფიცირების შესახებ 

ითხოვს ინფორმაციას 

29/12/2014  

 


