
 
№ 

წერილის 

სამინისტროში 

შემოსვლის 

თარიღი 

 

რეგისტრაც

იის ნომერი 

 

განმცხადებელი 

 

გასული 

წერილის 

ნომერი 

 

გამოთხოვილი ინფორმაცია 

 

პასუხის 

თარიღი 

 

10 დღიანი 

ვადის 

შესახებ 

1 01/10/2015 5410/01 ფაქტმეტრი - ანი 

ნადირაშვილი 

01/3503 მილენიუმ ტრანსის შექმნის 

შესახებ ინფორმაცი. ეხება 

აჭარაშიმშენებარე ავტობანზე 

მიწების გამოსიდვის საკითხს 

08/10/2015 01/3457 

2 01/10/2015 5428/01 GRASS 01/3443 წყლის პროექტების შესახებ 

ინფორმაცია 

05/10/2015  

3 02/10/2015 5434/01 საია 01/3460 დიდი ლილოს 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

პოლიგონის შესახებ 

ინფორმაცია 

05/10/2015  

4 08/10/2015 5565/01 საინფორმაციო 

სააგენტო „სივილ 

პრესი“ 

01/3589 2012 წლის ოქტომბრიდან 

დღემდე ხელფასების, 

პრემიებისა და დანამატების 

შესახებ ინფორმაცია 

16/10/2015 01/3504 
08/10/2015 



5 08/10/2015 5566/01 სამოქალაქო 

ჩართულობის 

ცენტრი 

01/3588 2012 წლის ოქტომბრიდან 

დღემდე ხელფასების, 

პრემიებისა და დანამატების 

შესახებ ინფორმაცია 

16/10/2015 01/3505 

08/10/2015 

6 12/10/2015 5632/01 GRASS 01/3662 სამინისტროში, მინისტრის, 

მინისტრის მოადგილეების და 

თანამშრომლების შრომის 

ანაზღაურების შესახებ 

ინფორმაცია 

22/10/2015 01/3533 
13/10/2015 

7 15/10/2015 5671/10 მოქალაქე გიორგი 

ბარევაძე 

01/3571 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ პერევისაში მომხდარი 

სტიქიის შესახებ ინფორმაცია 

15/10/2015  

8 15/10/2015 5685/10 მოქალაქე გიორგი 

ბარევაძე 

01/3569 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ პერევისაში მომხდარი 

სტიქიის შესახებ ინფორმაცია 

15/10/2015  

9 16/10/2015 5695/01 მოქალაქე ნინო 

მაისურაძე 

01/3608 შიდა აუდიტის 

დეპარტამენტის 

სტრატეგიული და წლიური 

გეგმა 

19/10/2015 01/3587 

16/10/2015 

10 16/10/2015 

 

5721/01 ა/ო „ახალგაზრდა 

ადვოკატები“ 

01/3635 სტაჟირების პროგრამის 

შესახებ ინფორმაცია 

20/10/2015 01/3602 
19/10/2015 

11 22/10/2015 5812/01 საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - 

საქართველო 

01/3775 ინტერესთა შეუთავსებლობის 

შესახებ ინფორმაცია 

02/11/2015 01/3663 
22/10/2015 



12 22/10/2015 5813/01 საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - 

საქართველო 

01/3772 საჯარო სამსახურის შესახებ 

კანონის მუხლების დარღვევის 

შესახებ ინფორმაცია 

02/11/2015 01/3664 
22/10/2015 

13 22/10/2015 5814/01 საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - 

საქართველო 

01/3766 საჯარო მოხელეების 

ინტერესთა შეუთავსებლობის 

საკითხების შესწავლის 

შესახებ ინფორმაცია 

02/11/2015 01/3665 
22/10/2015 

14 22/10/2015 5822/01 მოქალაქე - რამაზი 

ომაიძე 

01/3711 სამინისტროს მიმოწერის 

ასლები ახმეტის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ჩიღოს მოსახლეობასთან 

27/10/2015  

15 27/10/2015 5902/01 ინფრასტრუქტურის 

მშენებელთა 

ასოციაცია 

01/3763  30/10/2015 01/3720 

27/10/2015 

16 29/10/2015 5949/01 მოქალაქე გორდა 

სურგულაძე 

01/3764 ქ. თბილისში, აეროპორტის 

ტრასაზე არსებულ 

ბილბორდებზე გაცემული 

ნებართვების შესახებ 

ინფორმაცია 

30/10/2015  

17 30/10/2015 5970/01 კონსტიტუციის 42 

მუხლი 

01/3891 13-14 ივნისს თბილისში 

მომხდარი სტიქიის შედეგად 

მიყენებული ზარალის შესახებ 

ინფორმაცია 

12/11/2015 01/3780 

02/11/2015 

18 02/11/2015 5998/01 ახალგაზრდა 

ადვოკატები 

01/3792 რამდენი წერილი შემოვიდა 

2012 წლის 1 ოქტომბრიდან  

დღემდე საჯარო ინფორმაციის 

გამოთხოვასთან 

დაკავშირებით 

04/11/2015  

19 04/11/2015 6033/01 გურია ნიუსი 01/3889 სამართალდამცავ 

სრუქტურებში 

გამოსაძიებლად 

12/11/2015 01/3813 

05/01/2015 



გადაგზავნილი მასალების 

შესახებ იმფორმაცია 

20 04/11/2015 6046/01 თბილისის მერია - 

კონსტიტუციის 42-ე 

მუხლის საჯარო 

წერილი 

ჩამოიწერა 

აღნიშნული 

წერილით 

01/3891 

13-14 ივნისს თბილისში 

მომხდარი სტიქიის შედეგად 

მიყენებული ზარალის შესახებ 

ინფორმაცია 

12/11/2015  

21 05/11/2015 6050/01 თბილისის 

საკრებული - 

ირაკლი აბესაძე 

01/3904 სამინისტროს მიერ 

გაფორმებული ყოველი 

ხელშეკრულების საავანსო 

ან/და შესრულების 

გარანტიების ასლები 

13/11/2015 01/3826 

05/11/2015 

22 11/11/2015 6113/01 საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - 

საქართველო 

01/3936 რეკლამებში დახარჯული 

თანხების შესახებ ინფორმაცია 

17/11/2015 01/3890 

12/11/2015 

23 13/11/2015 6184/01 სამაუწყებლო 

კომპანია რუსთავი 2 

01/3907 გაწვევების შესახებ 

ინფორმაცია 

13/11/2015 01/3911 

16/11/2015 

24 13/11/2015 6190/01 მოქალაქე ლაშა 

ხუსკივაძე 

01/3937 ინფორმაცია დემოგრაფიული 

მონაცემების შესახებ 

17/11/2015 01/3911 

16/11/2015 

25 13/11/2015 6191/01 მოქალაქე ლაშა 

ხუსკივაძე 

01/4043 მივლინების შესახებ 

ინფორმაცია 

26/11/2015 01/3911 

16/11/2015 

26 13/11/2015 6192/01 მოქალაქე ლაშა 

ხუსკივაძე 

01/3990 სატელეფონო ხარჯების 

შესახებ ინფორმაცია 

24/11/2015 01/3911 

16/11/2015 

27 13/11/2015 6193/01 მოქალაქე ლაშა 

ხუსკივაძე 

01/3992 გახარჯული საწვავის შესახებ 

ინფორმაცია 

24/11/2015 01/3911 

16/11/2015 

28 13/11/2015 6194/01 მოქალაქე ლაშა 

ხუსკივაძე 

01/3991 შესყიდული ავტომობილების 

შესახებ ინფორმაცია 

24/11/2015 01/3911 

16/11/2015 

29 13/11/2015 6195/01 მოქალაქე ლაშა 

ხუსკივაძე 

01/3938 გამოცხადებული 

ტენდერებისა და ტენდერებში 

გამარჯვებული კომპანიების 

შესახებ იინფორმაცია 

17/11/2015 01/3911 

16/11/2015 

30 16/11/2015 6228/01 მოქალაქე ლაშა 01/3993 პრემიებისა და დანამატების 24/11/2015  



ხუსკივაძე შესახებ ინფორმაცია 

31 19/11/2015 6302/01 სამოქალაქო 

ჩართულობის 

ცენტრი 

01/4164 საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამსახურის 

თანამშრომლების 

ანაზღაურების, პრემიებისა და 

დანამატების შესახებ 

ინფორმაცია 

02/12/2015 01/3970 

19/11/2015 

32 199/11/2015 6328/01 სტუდია მონიტორი 01/3989 წყლის მიწოდების შესახებ 

ინფორმაცია 

20/11/2015  

33 26/11/2015 6442/01 მოქალაქე ლაშა 

ხუსკივაძე 

01/4184 თანამდებობის პირებზე 

გაცემული პრემიებისა და 

დანამატების შესახებ 

ინფორმაცია  

04/12/2015 01/4044 

26/11/2015 

34 26/11/2015 6445/01 მოქალაქე ლალი 

ჯავახიშვილი 

01/4108 განცხადებაში გაუგებარი იყო, 

კონკრეტულად რა სახის 

საჯარო ინფორმაციას 

ითხოვდა. შესაბამისად 

გაეგზავნა პასუხი 

დაკონკრეტებაზე 

27/11/2015  

35 27/11/2015 6459/01 მოქალაქე იზოლდა 

კუბლაშვილი 

01/4175 2014 წლის 1 იანვრიდან 2015 

წლის 1 იანვრამდე ყველაზე 

მაღალბიუჯეტიანი პროექტის 

შესახებ ინფორმაცია 

03/12/2015  

36 02/12/2015 6534/01 სტუდია მონიტორი 01/4236 კომპანია პომაგალსკისა და 

სისტრასთან დადებული 

ხელშეკრულებების შესახებ 

ინფორმაცია 

09/12/2015 01/4162 

02/12/2015 

37 03/12/2015 6557/01 ადვოკატი - ლალი 

ბიწოშვილი 

01/4178 სომხური წარმოშობის 

ცხვრებზე გაცემული 

სერთიფიკატის შესახებ 

ინფორმაცია 

04/12/2015  



38 04/12/2015 6592/01 ეკონომიკის 

სამინისტრო - 

სამოქალაქო 

ჩართულობის 

ცენტრი 

01/4237 თბილისი-რუსთავის გზის 

მშენებლობის შესახებ 

ინფორმაცია 

09/12/2015  

39 07/12/2015 6618/01 საქართველოს მედია 

კლუბი-

თავისუფლებისათვ

ის 

01/4238 ევროკავშირთან ასოცირების 

ხელშეკრულების შესაბამისად 

სამინისტროს მიერ 

განხორციელებული 

ღონისძიებების შესახებ 

ინფორმაცია 

09/12/2015 01/4217 

08/12/2015 

40 14/12/2015 6760/01 მოქალაქე ანი ძერია 01/4292 მეტროსადგურ 

„უნივერსიტეტის“ 

მშენებლობის ღირებულების 

შესახებ ინფორმაცია 

16/12/2015  

41 21/12/2015 6926/01 სტუდია მონიტორი 01/4455 კომპანია პომაგალსკისთან 

დადებული 

ხელშეკრულებების შესახებ 

ინფორმაცია 

25/12/2015  

 


