
 
№ 

წერილის 

სამინისტროში 

შემოსვლის 

თარიღი 

 

რეგისტრაც

იის ნომერი 

 

განმცხადებელი 

 

გასული 

წერილის 

ნომერი 

 

გამოთხოვილი ინფორმაცია 

 

პასუხის 

თარიღი 

 

10 დღიანი 

ვადის 

შესახებ 

1 01/04/2015 1803/01 საქართველოს 

ახალგაზრდა 

იუტისტთა 

ასოციაცია 

01/985 სახელმწიფო შესყიდვების 

გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებებთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია 

01/04/2015  

2 01/04/2015 1827/01 შპს „ჩოხატაურის 

მაცნე“, მედიასახლი 

„გურიანიუსი“ 

01/1000 2014 წელს სამინისტროს მიერ 

ჩატარებული ტრენინგების 

შესახებ ინფორმაცია 

02/04/2015  

3 01/04/2015 1828/01 შპს „მედია ალიანსი“ 01/996 2012 წლის შემდეგ 

ინფრასტრუქტურული 

პროექტების შესახებ 

ინფორმაცია 

02/04/2015  

4 06/04/2015 1942/01 ადვოკატი მამუკა 

სიგუა 

01/1069 ინფორმაცია E-60 

მაგისტრალის ქუთაისის 

მონაკვეთის მშენებლობასთან 

დაკავშირებულ 

დოკუმენტებზე  

08/04/2015  

5 16/04/2015 2083/01 მოქალაქე ნაზი 

ბურდულაძე 

01/1185 ინფორმაცია სამინისტროსა და 

ქვეყნის რეგიონული 

პოლიტიკისა და 

განვითარების სტრატეგიების 

თაობაზე 

21/04/2015  

6 20/04/2015 2144/01 IDFI 01/1204 ინფორმაცია თავიზუფალ 

ინდუსტრიულ ზონებთან 

მიმავალი საგზაო 

ინფრასრუქტურის 

დაფინანსების საკითხებზე 

24/04/2015  

7 21/04/2015 2179/01 ლევან თიელიძე 01/1266 სხვადასხვა მონაცემები 27/04/2015  



ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში 

ბუნებრივი კატასტროფის 

თაობაზე 
8 23/04/2015 2270/01 ოლეგ ბიბიაშვილი 01/1273 ინფორმაცია სამტრედია-

გრიგოლეთი-ჩოლოქის გზის 

მონაკვეთზე 

28/042015  

9 23/04/20154 2272/01 გელა ბოჩიკაშვილი 01/1386 ინფორმაცია 

ადმინისტრაციული 

ხარჯებისა და ხელფასების 

თაობაზე 2015 წლის 1 

იანვრიდან დღემდე 

05/05/2015 01/1217 

27/04/2015 

10 24/04/2015 2286/01 EMC 01/1281 ინფორმაცია წალკის 

სტიქიასთან დაკავშირებით 

29/04/2015  

11 27/04/2015 2309/01 შპს „სამოქალაქო 

პრესა“, 

ჟურნალისტი 

01/1288 ინფორმაცია „აქვა გეოს“ 

მომსახურებით სარგებლობის 

შესახებ 

30/04/2015 01/1268 
28/04/2015 

12 29/04/2015 2383/01 სამოქალაქო 

მონიტორინგის 

ცენტრი 

01/1480 პრემიებისა და სახელფასო 

დანამატების შესახებ 

ინფორმაცია 

11/05/2015 01/1304 
30/04/2015 

13 01/05/2015 2436/01 მოქალაქე სალომე 

სიგუა 

01/1346 ქ. ქუთაისის წყალმომარაგების 

შესახებ ინფორმაცია 

04/05/2015  

14 04/05/2015 2443/01 GRASS 01/1361 ქ. ქუთაისის წყალმომარაგების 

შესახებ ინფორმაცია 

04/05/2015  

15 04/05/2015 2461/01 მოქალაქე მანანა 

დათუაშვილი 

01/1379 კოოპერატიული მშენებლობის 

წევრთა დავალიანების წესი 

(წესდება) 

05/05/2015  

16 08/05/2015 2583/01 GRASS 01/1479 წყალტუბოს რეაბილიტაციის 

შესახებ ინფორმაცია 

11/05/2015  

17 11/05/2015 2597/01 მოქალაქე სოფიო 

ქურთაული 

01/1512 შშმპ-ს შესახებ ინფორმაცია 14/01/2015 01/1478 
11/05/2015 



18 13/05/2015 2652/01 მოქალაქე ირაკლი 

ტიკაძე 

01/1495 სოფ. ხაშმში წყლის სისტემის 

რეაბილიტაციის შესახებ 

ინფორმაცია 

13/05/2015  

19 13/05/2015 2654/01 სამოქალაქო 

ჩართულობის 

ცენტრი 

01/1567 შშმპ-ს შესახებ ინფორმაცია 19/05/2015 01/1492 

13/05/2015 

20 15/05/2015 2727/01 სამოქალაქო 

ჩართულობის 

ცენტრი 

01/1671 თანამშრომლების მიმართ 

სავარაუდო დანაშაულზე 

სამართლებლივი მოკვლევის 

დაწყების შესახებ ინფორმაცია 

27/05/2015 01/1541 

18/05/2015 

21 15/05/2015 2654/01 საია 01/1685 გენდერული თანასწორობის 

პოლიტიკის შესახებ 

ინფორმაცია 

28/05/2015 01/1542 

18/05/2015 

22 18/05/2015 2759/01 მოქალაქე მარინე 

მეტრეველი 

01/1552 რეგიონების განვითარების 

სტრატეგიის შესახებ 

ინფორმაცია 

18/05/2015  

23 18/05/2015 2787/01 მოქალაქე ნუგზარ 

ცაგურია 

01/1565 შემოსული წერილიდან 

გაურკვეველია კონკრეტულად 

რა სახის ინფორმაციას ითხოვს 

მოქალაქე 

19/05/2015  

24 22/05/2015 2921/01 შპს 

„ალტერნატიული 

ნიუს ტელევიზია“ 

01/1686 პრემიებისა და სახელფასო 

დანამატების შესახებ 

ინფორმაცია 

28/05/2015 01/1642 

25/05/2015 

25 28/05/2015 3027/01 მოქალაქე გიგა 

აბულაძე 

01/1711 შშმპ-ს შესახებ ინფორმაცია 01/06/2015  

26 03/6/2015 3161/01 საქართველოს 

მთავრობის 

ადმინისტრაცია - 

მოქალაქე სოფიო 

ქურთაულის 

წერილის ასლი 

01/1758 შშმპ-ს შესახებ ინფორმაცია 04/06/2015  



27 03/6/2015 3161/01 IDFI 01/1767 ათონელის რეზიდენციის 

შესახებ ინფორმაცია 

05/06/2015  

28 04/06/2015 3194/01 მოქალაქე გელა 

ბოჩიკაშვილი 

01/1854 პრემიებისა და სახელფასო 

დანამატების შესახებ 

ინფორმაცია 

12/06/2015 01/1759 
04/06/2015 

29 05/06/2015 3212/01 საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - 

საქართველო 

01/1877 პრემიებისა და სახელფასო 

დანამატების შესახებ 

ინფორმაცია 

17/06/2015 01/1768 
05/06/2015 

30 08/06/2015 3254/01 მოქალაქე გიორგი 

ფუტკარაძე 

01/1808 ითხოვს ცნობას 2011 წელს 

ჩატარებული ფოტო-

კონკურსის შესახებ  

09/06/2015  

31 12/06/2015 3411/01 საქართველოს 

მთავრობის 

ადმინისტრაცია - 

მოქალაქე მზექალა 

ჩანქსელიანის 

წერილის ასლი 

01/1913 2014 წლიდან დღემდე 

განხორციელებული 

ინფრასტრუქტურული 

პროექტების შესახებ 

ინფორმაცია, მათ შორის 

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტში 

18/06/2015  

32 16/06/2015 3447/01 საქართველოს 

ახალგაზრდა 

იურისტთა 

ასოციაცია 

01/1914 სახელმწიფო შესყიდვების 

გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებებთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია 

18/06/2015  

33 22/06/2015 3595/01 ინოვაციებისა და 

რეფორმების 

ცენტრი 

01/2162 2011 წლიდან დღემდე 

სამინისტროს 

თანამშრომლების 

დათხოვნებთან დაკავშირებით  

ინფორმაცია 

02/07/2015 01/2026 
23/06/2015 

34 22/06/2015 3596/01 ინოვაციებისა და 

რეფორმების 

ცენტრი 

01/2163 2011 წლიდან დღემდე 

სამინისტროს 

თანამშრომლების მიღებასთან 

დაკავშირებით  ინფორმაცია 

02/07/2015 01/2027 
23/06/2015 



35 25/06/2015 3690/01 სამოქალაქო 

ჩართულობის 

ცენტრი 

01/2071 საჯარო ინფორმაცია ირმა 

ნადირაშვილის შესახებ  

26/06/2015  

 


