
 

 
№ 

წერილის 

სამინისტროში 

შემოსვლის 

თარიღი 

 

რეგისტრაც

იის ნომერი 

 

განმცხადებელი 

 

გასული 

წერილის 

ნომერი 

 

გამოთხოვილი ინფორმაცია 

 

პასუხის 

თარიღი 

 

10 დღიანი 

ვადის 

შესახებ 

1 05/01/2015 1/01 შპს „მეტალინვესტი“ 01/7 კასპის რაიონში ავტობანისა 

და ხიდების მშენებლობის 

შესახებ 

06/01/2015  

2 06/01/2015 45/01 სასჯელაღსრულები

ს დეპარტამენტი - 

მსჯავდებულის 

განცხადება 

01/18 მშენებარე ავტობანის შესახებ 

ინფორმაცია 

08/01/2015  

3 12/01/2015 96/01 არასამთავრობო 

ორგანიზაცია 

„კლუბი 

თავისუფალი ზონა“ 

01/176 სამინისტროს მიერ 2013 წლის 

1 იანვრიდან - 2014 წლის 1 

იანვრამდე გამოცხადებული 

ტენდერების შესახებ 

ინფორმაცია 

21/01/2015 01/70 

13/01/2015 

4 13/01/2015 153/01 ა(ა)იპ 

„დემოკრატიის 

ჯანგბადი“ 

01/108 2014 წლის განმავლობაში, 

წყალმომარაგების 

გაუმჯობესებისთვის 

ჩატარებული სამუშაოების 

შესახებ ინფორმაცია 

15/01/2015  

5 16/01/2015 281/01 შპს 

„ალტერნატიული 

ნიუს ტელევიზია“ 

01/198 2014 წლის დეკემბერში 

დარიცხული პრემიების 

შესახებ ინფორმაცია 

23/01/2015 01/147 
20/01/2015 

6 20/01/2015 297/01 მოქალაქე გრიგოლ 

ბარამიძე 

01/186 ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ინფრასტრუქტურის ჩარჩო-

კრიტერიუმების შესახებ 

ინფორმაცია 

22/01/2015  



7 20/01/2015 340/01 მოქალაქე მარიამ 

მჭედლიშვილი 

01/187 ორგანიზაციული 

სტრუქტურის ამსახველი 

დოკუმენტი 

22/01/2015  

8 22/01/2015 375/01 მოქალაქე გრიგოლ 

ბარამიძე 

01/202 ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ინფრასტრუქტურის ჩარჩო-

კრიტერიუმების შესახებ 

ინფორმაცია 

23/01/2015  

9 26/01/2015 415/01 ილია თამაზაშვილი 01/2 თბილისი-რუსთავის 

დამაკავშირებელი 

ავტომაგისტრალის 

მშენებლობასთან 

დაკავშირებით 

27/01/2015  

10 26/01/2015 423/01 ააიპ 

„რეკომენდაციებისა 

და კვლევების 

ცენტრი“ 

01/233 სახელმწიფო პროგრამის 

„საგზაო ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესების 

ღონისძიებების“ შესახებ 

ინფორმაცია 

27/01/2015  

11 26/01/2015 450/01 მოქალაქე გრიგოლ 

ბარამიძე 

01/243 ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ინფრასტრუქტურის ჩარჩო-

კრიტერიუმების შესახებ 

ინფორმაცია 

28/01/2015  

12 27/01/2015 481/01 მოქალაქე თამარი 

აკოფაშვილი 

01/244 ჭიათურის მუნიციპალიტეტში 

არსებული საავტომობილო 

გზების მდგომარეობის შესახებ 

ინფორმაცია 

28/01/2015  

13 02/02/2015 627/01 მოქალაქე მარიამ 

მჭედლიშვილი 

01/292 ორგანიზაციული 

სტრუქტურის ამსახველი 

დოკუმენტი 

04/02/2015  

14 03/02/2015 681/01 მოქალაქე გიორგი 

გვიდიანი 

01/293 მეტროსადგურ 

უნივერსიტეტის მშენებლობის 

შესახებ ინფორმაცია 

04/02/2015  



15 03/02/2015 637/01 ააიპ 

„რეკომენდაციებისა 

და კვლევების 

ცენტრი“ 

01/306 სახელმწიფო პროგრამის 

„რეგიონული და 

მუნიციპალური 

ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაციის“ შესახებ 

ინფორმაცია 

05/02/2015  

16 04/02/2015 743/01 „მედიის 

განვითარების 

ფონდი“ 

01/328 მარკენტიგულ და სარეკლამო 

შესყიდვებზე გახარჯული 

თანხების შესახებ ინფორმაცია 

06/02/2015 01/305 
05/02/2015 

17 05/02/2015 778/01 მოქალაქე მარიამ 

მჭედლიშვილი 

01/326 ითხოვს ინფრასტრუქტურის 

განვითარების დეპარტამენტის 

დებულებას 

06/02/2015  

18 06/02/2015 781/01 „მედიის 

განვითარების 

ფონდი“ 

01/329 მარკენტიგულ და სარეკლამო 

შესყიდვებზე გახარჯული 

თანხების შესახებ ინფორმაცია 

06/02/2015  

19 05/02/2015 774/01 “პარტნიორობა 

ადამიანის 

უფლებებისთვის“ 

N 01/374 ინფორმაცია შშმ პირებისთვის 

თანაბარი პირობების 

უზრუნველყოფისთვის 2014-

2016 წლის სამთავრობო 

ამოქმედო გეგმის ფარგლებში 

გატარებული ღონისძიებების 

შესახებ 

11/02/2015  

20 10/02/2015 853/01 საინფორმაციო 

ცენტრების ქსელი -

გელა 

მთივლიშვილი 

01/388 ინფორმაცია საზ. 

ურთიერთობის 

დეპარტამენტის უფროსის 

მოადგილის მოვალეობის 

შემსრულებლის თაობაზე 

13/02/2015  

21 10/02/2014 854/01 მედიასახლი „გურია 

ნიუსი“- სალომე 

სიგუა 

01/405 ინფორმაცია 2013-2014 წლებში 

სამინისტროს მიერ 

მედიასაშუალებების 

მომსახურებაში გაწეული 

ხარჯების შესახებ 

16/02//2015  



22 17/02/2015 945/01 სტუდია მონიტორი 

- სალომე ცეცხლაძე 

01/450 ქობულეთის შემოვლითი გზის 

ფარგლებში კომპანია 

„სინოიდროსთან“ 

გაფორმებული კონტრაქტების 

ასლები 

19/02/2015  

23 18/02/2015 986/01 ნიკოლოზ მელქაძე - 

„არა ფობიას“ 

წარმომადგენელი 

01/497 სამინისტროს დებულება და 

შინაგანაწესი 

23/02/2015  

24 23/02/2015 1045/01 მოქალაქე - საბა 

სუთიძე 

01/501 თერჯოლის 

მუნიციპალიტეტში არსებული 

გზების შესახებ ინფორმაცია 

23/02/2015  

25 23/02/2015 1046/01 მოქალაქე - საბა 

სუთიძე 

01/502 თერჯოლის 

მუნიციპალიტეტში არსებული 

საკანალიზაციო სისტემებისა 

და ნაგავსაყრელების შესახებ 

ინფორმაცია 

23/02/2015  

26 23/02/2015 1050/01 ყვითელი 

ფურცლები 

01/505 სამინისტროს კონტაქტების 

შესახებ ინფორმაცია 

24/02/2015  

27 23/02/2015 1054/01 საქართველოს 

ახალგაზრდა 

იურისტთა 

ასოციაცია 

01/618 

01/630 

ეროვნულ/ეთნიკური 

უმცირესობების 

წარმომადგენელთა 

პროფესიული გადამზადება 

04/03/2015 

05/03/2015 

01/498 

23/02/2015 

28 23/02/2015 1055/01 საქართველოს 

ახალგაზრდა 

იურისტთა 

ასოციაცია 

01/653 ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 

ეროვნულ/ეთნიკური 

უმცირესობებით 

დასახლებულ რეგიონებში 

06/03/2015 01/495 

23/02/2015 

29 25/02/2015 1097/01 მოქალაქე თედო 

ჯორბენაძე 

01/534 აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 

მიმდინარე პროექტების 

შესახებ ინფორმაცია 

 

25/02/2015  



30 26/02/2015 1126/01 მოქალაქე სოფიო 

ჯამბურია 

01/551 გარდაბნის რაიონის, სოფელ 

ფოლადაანთკარისთვის 

გამოყოფილი ტანხების 

შესახებ ინფორმაცია 

26/02/2015  

31 02/03/2015 1174/01 მოქალაქე ეკატერინე 

ჭითანავა 

01/617 უძრავ-მოძრავი ქონების 

გადაცემის შესახებ 

ინფორმაცია 

04/03/2015 01/581 

02/03/2015 

32 02/03/2015 1191/01 მოქალაქე გიორგი 

გოგატიშვილი 

01/669 შშმ პირთასაკითხებზე 

მომუშავე საბჭოების 

შექმნა/ამოქმედებაზე შესახებ 

ინფორმაცია 

09/03/2015 01/602 

04/03/2015 

33 04/03/2015 1212/01 კლუბი 

თავისუფალი ზონა 

01/626 2013-2014 წლებში 

გამოცხადებული ტენდერების 

შესახებ ინფორმაცია 

სამინისტროს სსიპ-ებში 

05/03/2015  

34 05/03/2015 1231/01 მოქალაქე მარიამ 

ძაბირაძე 

01/666 სტუდენტების სტაჟირების 

პროგრამის ფარგლებში 

დასაქმებული პიროვნებების 

შესახებ ინფორმაცია 

09/03/2015 01/627 

05/03/2015 

35 12/03/2015 1410/01 მოქალაქე თეა 

ირემაშვილი 

01/728 დმანისის მუნიციპალიტეტის 

შესახებ ინფორმაცია 

13/03/2015  

 

36 12/03/2015 1413/01 ინფორმაციის 

თავისუფლების 

განვითარების 

ინსტიტუტი (IDFI) 

01/866 სამინისტროს თანამდებობის 

პირებზე გაცემული 

პრემიებისა და სახელფასო 

დანამატების შესახებ 

ინფორმაცია 

25/03/2015 01/714 

12/03/2015 

37 16/03/2015 1485/01 ზურაბი დადიანი 01/793 სენაკის მუნიციპალიტეტის 

შესახებ ინფორმაცია 

18/03/2015  

38 17/03/2015 1501/01 ავთანდილი 

ხუციშვილი 

01/799 ჩქაროსნული მაგისტრალის 

მშენებლობასთან 

დაკავშირებით ინფორმაცია 

18/03/2015  

39 18/03/2015 1525/01 სამოქალაქო 

ჩართულობის 

ცენტრი 

01/878 სამინისტროს თანამდებობის 

პირებზე გაცემული 

პრემიებისა და სახელფასო 

26/03/2015  



დანამატების შესახებ 

ინფორმაცია 

40 20/03/2015 1588/01 მოქალაქე არჩილ 

მეტრეველი 

01/850 საჩხერე-შქმერი-ონის 

საავტომობილო გზის შესახებ 

ინფორმაცია 

24/03/2015  

41 23/03/2015 1591/01 მოქალაქე ნათია 

იაშვილი 

01/847 ონის მუნიციპალიტეტში 

სანიაღვრე სისტემების 

მოწესრიგების შესახებ 

ინფორმაცია 

23/03/2015  

42 24/03/2015 157/01 საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - 

საქართველო 

01/1002 საქართველოში 

სავალდებულო სამხედრო 

გაწვევების შესახებ 

ინფორმაცია 

02/04/2015 01/865 

25/03/2015 

43 25/03/2015 1667/01 სამაუწყებლო 

კომპანია „რუსთვი 

2“ 

01/877 საკონსულტაციო კომპანია 

„ჯეპრასთან“ გაფორმებული 

ხლშეკრულების ასლი 

26/03/2015  

44 26/03/2015 1685/01 მოქალაქე ილია 

გურჩიანი 

01/891 სოფელ დმანისში გზის 

სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შესახებ 

ინფორმაცია 

26/03/2015  

45 30/03/2015 1729/01 ინფორმაციის 

თავისუფლების 

განვითარების 

ინსტიტუტი (IDFI) 

01/1005 საქართველოში 

სავალდებულო სამხედრო 

გაწვევების შესახებ 

ინფორმაცია 

03/04/2015 01/941 

30/03/2015 

46 31/03/2015 1775/01 საქართველოს 

რეფორმების 

ასოციაცია (GRASS) 

01/1130 ქ. რუსთავში სანიაღვრე 

სისტემების 

რეაბილიტაციასთან 

დაკავშირებით 

15/04/2015 01/967 
31/03/2015 

47 31/3/2015 1786/01 მოქალაქე მიხეილ 

სესიაშვილი 

01/983 სამტრედი-გრიგოლეთის 

საავტომობილო გზის I ლოტის 

მშენებლობასთან 

დაკავშირებით 

01/04/2015  

 


