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№ 

წერილის 

სამინისტროშ

ი შემოსვლის 

თარიღი 

 

რეგისტრაც

იის ნომერი 

 

განმცხადებელი 

 

გასული 

წერილის 

ნომერი 

 

გამოთხოვილი ინფორმაცია 

 

პასუხის 

თარიღი 

 

10 დღიანი 

ვადის 

შესახებ 

 

შენიშვნა 

1 04/04/2016 2035/01 საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - 

საქართველო 

01/1114 საქართველოს მთავრობის 

2014 წლის 14 აპრილის N690 

განკარგულებით 

შესრულებული 

სამუშაოების შესახებ 

ინფორმაცია 

06/04/2016 01/1099 

04/04/2016 

 

2 12/04/2016 2191/01 „კონსტიტუციის 

42-ე მუხლი“ 

01/1207 13-14 ივნისს სტიქიის 

შემდგომ 

ინფრასტრუქტურის 

მოსაწესრიგებლად და 

გასამაგრებლად 

სამინისტროს მიერ 

განხორციელებული 

სამუშაოების შესახებ 

ინფორმაცია 

13/04/2016   

3 13/04/2016 2238/01 ხელმისაწვდომი 

გარემო 

ყველასათვის 

01/1230 მეტროსადგურ 

უნივერსიტეტის 

მშენებლობის შესახებ 

ინფორმაცია 

15/04/2016   

4 22/04/2016 2375/01 მოქალაქე გიორგი 

ბარელაძე 

01/1423 ითხოვს მაღალმთიანი 

რეგიონების განვითარების 

შესახებ საქართველოს 

კანონის ასლს 

05/05/2016   
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5 22/04/2016 2387/01 ყაზბეგის რაიონის 

აღორძინების საბჭო 

01/1422 ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტის 

თრუსოს ხეობაში  2016 

წელს დაგეგმილი 

მიმდინარე პროექტების 

შესახებ ინფორმაცია 

05/05/2016   

6 26/04/2016 2444/01 საუნფორმაციო 

სააგენტო აიპრესი 

01/1463 მინისტრის და მისი 

მოადგილეების 

თანამდებობრივი სარგოს 

შესახებ ინფორმაცია 

06/05/2016 01/1336 

26/04/2016 

 

7 26/04/2016 2445/01 საინფორმაციო 

სააგენტო აიპრესი 

01/1462 სამინისტროს 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

დეპარტამენტის 

თნამშრომელთა 

თანამდებობრივი სარგოს 

შესახებ ინფორმაცია 

06/05/2016 01/1337 

26/04/2016 

 

8 03/05/2016 2522/01 მოქალაქე ლია 

მეტონიძე 

01/1519 მარკეტინგულ პროგრამებში 

დახაარჯული თანხის 

შესახებ ინფორმაცია 

16/05/2016   

9 04/05/2016 2550/01 კოალიცია 

საზოგადოებრივი 

ინიციატივა 

01/1513 პრემიების შესახებ 

ინფორმაცია 

16/05/2016 01/1424 

05/05/2016 

 

10 05/05/2016 2560/01 რუსთავი 2 01/1426 ავტომაგისტრალის 

მშენებლობის შესახებ 

ინფორმაცია 

06/05/2016   
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11 17/05/2016 2758/05 მწვანე კავკასია 01/1561 ქვემო ქართლის 

თვითმმართველობის 

ორგანობში დასაქმებული 

საჯარო მოხელეების 

შესახებ ინფორმაცია  

17/05/2016   

12 23/05/2016 2874/01 თბილისი თაიმსი 01/1622 საქართველოა და ევროპის 

საინვესტიციო ბანკს შორის 

გაფორმებული 

ხელშეკრულების შესახებ 

ინფორმაცია 

24/05/2016   

13 27/05/2016 2917/01 მოქალაქე რატი 

აბულაძე 

01/1767 აუთსორსინგის 

საფუძველზე სამინისტროს 

მიერ გაწეული ხარჯების 

შესახებ ინფორმაცია 

03/06/2016   

14 01/06/2016 2993/01 საზოგადაოებრივი 

მაუწყებლის 

ჟურნალისტი - 

სალომე სორდია 

01/1717 მდინარე ვერეს სათავეზე 

საინჟინრო ნაგებობების 

აშენების შესახებ 

ინფორმაცია 

01/06/2016   

15 06/06/2016 3069/01 საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - 

საქართველო 

01/1876 2010-2016 წლების 

მდგომარეობით IT 

დეპარტამენტის შესახებ 

ინფორმაცია 

17/06/2016 01/1785 
06/06/2016 

 

16 10/06/2016 3164/01 საქართველოს 

მთავრობის 

ადმინისტრაცია- 

მოქალაქე გიორგი 

ბარელაძის 

განცხადება 

01/1864 მთის ერთიანი საბჭოს მიერ 

მიღებული 

გადაწყვეტილების შესახებ 

ინფორმაცია 

16/06/2016 01/1845 

14/06/2016 
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17 14/06/2016 3206/01 GRASS 01/1861 ჩქაროსნული 

ავტომაგისტრალის 

მშენებლობის შესახებ 

ინფორმაცია წლების 

მიხედვით 

16/06/2016   

18 17/06/2016 3274/01 სამოქალაქო 

ინიციატივა 

01/1877 წნორში, კულტურის 

სახლის რეაბილიტაციის 

შესახებ ინფორმაცია 

17/06/2016   

 


