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სტატისტიკა 2016 წლის III კვარტალი 
 

 
№ 

წერილის 

სამინისტროში 

შემოსვლის 

თარიღი 

 

რეგისტრაც

იის ნომერი 

 

განმცხადებელი 

 

გასული 

წერილის 

ნომერი 

 

გამოთხოვილი ინფორმაცია 

 

პასუხის 

თარიღი 

 

10 დღიანი 

ვადის 

შესახებ 

 

შენიშვნა 

1 12/07/2016 3870/01 EPSDO 01/2291 საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის 26 დეკემბრის N733 

დადგენილებით შესრულებული 

სამუშაოების შესახებ 

ინფორმაცია 

21/07/2016   

2 20/07/2016 4026/01 ფაქტ მეტრი 01/2285 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 

სოფლებში - იორმუღანლოსა და 

ლამბალოში 

განხორციელებული 

ინფრასტრუქტურული 

სამუშაოების შესახებ 

ინფორმაცია 

21/07/2016   

3 21/07/2016 4084/01 ფაქტ მეტრი 01/2337 გორის მუნიციპალიტეტის 

სოფელში - კარალეთში 

განხორციელებული 

ინფრასტრუქტურული 

სამუშაოების შესახებ 

ინფორმაცია 

26/07/2016   

4 26/07/2016 4142/01 მოქალაქე ლაშა 

ხუსკივაძე 

01/2448 სამინისტრში დასაქმებულ 

თანამშრომელთა და 

სამინისტროს ბიუჯეტის შესახებ 

ინფორმაცია 

29/07/2016 01/2353 

27/07/2016 
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5 27/07/2016 4154/01 სამოქალაქო 

ჩართულობის 

ცენტრი 

01/2525 203-2012 წლებში თანამდებობის 

პირების შესახებ ინფორმაცია 

(ხელფასი, დანამატი, პრემია, 

მივლინება) 

05/08/2016 01/2389 

27/01/2016 

 

6 28/07/2016 4173/01 მედიის 

განვითარების 

ფონდი - MDF 

01/2497 2016 წელს სამინისტროს მიერ 

რეკლამაში გადახდილი 

თანხების შესახებ ინფორმაცია 

03/08/2016 01/2399 

29/07/2016 

 

7 29/07/2016 4187/01 სამოქალაქო 

ინიციატივა 

01/2457 წნორში, კულტურის სახლის 

რეაბილიტაციის შესახებ 

ინფორმაცია 

29/07/2016   

8 09/08/2016 4348/01 ფაქტ-მეტრი 01/2652 გორის მუნიციპალიტეტში 

ოკუპირებული ტერიტორიის 

მიმდებარე სოფლების 

სტატუსის შესახებ ინფორმაცია 

16/08/2016 01/2567 

09/08/2016 

 

9 11/08/2016 4400/01 ადამიანის 

უფლებების, 

სწავლებისა და 

მონიტორინგის 

ცენტრი - EMC 

01/2657 ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის: 

ნასაკირალში, დვაბზუში, 

ცხემლისხიდიში, მთისპირიში, 

ასკანაში, ლაითურიში, 

ნარუჯაში და მერიაში 

მიმდინარე და დასრულებული 

ინფრასტრუქტურული 

პროექტების შესახებ ინფორმაია 

16/08/2016 01/2614 

12/08/2016 

 

http://static.mrdi.gov.ge/57064cc10cf26688c4acf70a.pdf
http://static.mrdi.gov.ge/57064cc10cf26688c4acf70a.pdf


საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და 40-ე მუხლების შესაბამისად განცხადებების ზოგადი 

სტატისტიკა 2016 წლის III კვარტალი 
 

10 12/08/2016 4414/01 საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - 

საქართველო 

01/2711 2013 წლის 1 იანვრიდან 2016 

წლის 1 აგვისტომდე 

სამინისტროს თანამშრომელთა 

სამსახურებრივ მივლინებებზე 

გაწეული ხარჯების, 

თანამდებობრივი სარგოებისა 

და კორპორატიულ ნომრებზე 

დახარჯული თანხების შესახებ 

ინფორმაცია 

24/08/2016 01/2613 

12/08/2016 

 

11 17/08/2016 4461/01 კონსტიტუციის 42-ე 

მუხლი 

01/2675 სამინისტროში დასაქმებულების 

შესახებ ინფორმაცია გენდერულ 

ჭრილში, მათ შორის 

მენეჯერულ პოზიციაზე 

18/08/2016   

12 22/08/2016 4526/01 საქართველოს 

სტრატეგიული 

კვლევებისა და 

განვითარების 

ცენტრი 

01/2704 საქართველოს დასახლებების 

ადმინისტრაციული 

საზღვრების, სქემატური ან სხვა 

ტიპის რუქების შესახებ საჯარო 

ინფორმაცია 

23/08/2016   

13 23/08/2016 4539/01 ფაქტ-მტრი - ელზა 

ელბაქიძე 

01/2706 მცხეთის მუნიციპალიტეტში 

2010 წლიდან დღემდე 

დასრულებული, შეჩერებული 

და მიმდინარე 

ინფრასტრუქტურული 

პროექტების შესახებ 

ინფორმაცია 

23/08/2016   

14 23/08/2016 4550/01 Factcheck.ge 

სააგენტოს 

წარმომადგენელი - 

ნინო ჩიბჩიური 

01/2720 შიდა ქართლში, საოკუპაციო 

ზოლთან მიმდებარე სოფლებში 

წყანგაყვანილობის სისტემების 

მოწესრიგების შესახებ 

24/08/2016   
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ინფორმაცია 2012 წლიდან 

დღემდე 

15 24/08/2016 4556/01 ფაქტ-მეტრის 

წარმომადგენელი - 

ნელი ცქიტიშვილი 

01/2721 თუშეთის გზის პროექტირებაზე 

გამოცხადებული ტენდერის 

შესახებ ინფორმაცია 

24/08/2016   

16 26/08/2016 4600/01 მოქალაქე ზურაბ 

ვანიშვილი 

01/2766 ქალაქ გორის 

ადმინისტრაციული საზღვრის 

დაზუსტების შესახებ 

ინფორმაცია 

26/08/2016   

17 30/08/2016 4634/01 ანტიკორუფციული 

პოლიტიკის 

ინსტიტუტი 

01/2892 სამინისტროს თანამშრომელთა 

სამსახურებრივ მივლინებებზე 

გაწეული ხარჯების შესახებ 

ინფორმაცია 

13/09/2016   

18 05/09/2016 4705/01 დემოკრატიის 

ჟანგბადი 

01/2827 თერჯოლის მუნიციპალიტეტსი 

დაგებული გზების შესახებ 

ინფორმაცია 

06/09/2016   

19 06/09/2016 4752/01 სტრატეგიული 

კვლევებისა და 

განვითარების 

ცენტრი 

01/2893 საქართველოს მთავრობის 2010 

წლის 25 ივნისის N172 

დადგენილებით შექმნილი 

სამთვარობო კომისიის 2014, 

2015 და 2016 წწ-ში გამართული 

სხდომების ოქმები 

13/09/2016 01/2845 

08/09/2016 

 

20 08/09/2016 4804/01 ფონდ Your Forest-ი 

საქართველოში  

01/2858 შეტყვის შედეგად მიყენებული 

ზარალისა და ზარალის 

ანაზღაურების შესახებ 

ინფორმაცია 

09/09/2016   

21 09/09/2016 4833/01 ბიზნესკონტაქტი 01/2862 იფრასტრუქტურურლი 

პროექტების შესახებ 

ინფორმაცია 

09/09/2016   
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22 22/09/2016 5039/01 მოქალაქე ბერდია 

ბალიაური 

01/3022 კახეთის სტიქიეასთან 

დაკავშირებით საჯარო 

ინფორმაცია 

26/09/2016   

23 23/09/2016 5068/01 GRASS 01/3138 პერსონალური 

ავტომობილებისა და დაცვის 

შესახებ ინფორმაცია 

04/10/2016 01/3004 

23/09/2016 

 

24 23/09/2016 5069/01 GRASS 01/3013 2013-2016 წლებში ჩქაროსნული 

ავტომაგისტრალის ყველა 

მონაკვეთზე არსებული 

მშენებლობის შესახებ 

ინფორმაცია 

26/09/2016   

25 26/09/2016 5098/01 ინოვაციებისა და 

რეფორმების 

ცენტრი 

01/3109 სამინისტროს 

ლიკვიდაციის/რეორგანიზაციის 

შესახებ ინფორმაცია 

03/10/2016 01/3027 

26/09/2016 
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