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 2020 წელს მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებების 

რეგისტრაციისა და შესაბამისი ინფორმაციის გაცემის შესახებ  

 

 
 

N 

 
 

განცხადების/წერილის 
ავტორი 

 
მოთხოვნილი ინფორმაციის შინაარსი 

განცხადების/ 
წერილის 

რეგისტრაციის 
თარიღი 

განცხადების/ 
წერილის 

რეგისტრაციის 
ნომერი 

ინფორმაციის 
გაცემის 
თარიღი 

გაცემული 
ინფორმაციის 
წერილის 
ნომერი 

1 საქართველოს პარლამენტის 
წევრი, კობა ნაყოფია 

ინფორმაცია 2018-2019 წლებში 
მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულ 
პირთა (თანამდებობის პირები, საჯარო 
მოხელეები, შრომითი და 
ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით 
დასაქმებული პირები) რაოდენობის, 
მათზე დარიცხული თანამდებობრივი 
სარგოებს, საკლასო და სახელფასო 
დანამატების, ფულადი ჯილდოს და 
ფასიანი საჩუქრების გაცემის შესახებ; 
ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით 
გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ; 
სამსახურიდან გათავისუფლებულ 
თანამშრომელთა რაოდენობის და 
გათავისუფლების მიზეზის შესახებ; 
წარმომადგენლობითი ხარჯების, 
გადაუდებელი აუცილებლობით 
განხორციელებული შესყიდვების შესახებ; 
შესყიდული ავტომობილების შესახებ; 
აუდიტორული შემოწმების  შესახებ; 
მოხმარებული საწვავის რაოდენობის 
შესახებ; ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 
გადარიცხული თანხების სრული 

17.01.2020წ. N511/3-79/20 25.02.2020წ. N3094-2 



ჩამონათვალის და მუნიციპალიტეტის 
მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების, მათში 
0დასაქმებულ პირთა რაოდენობის და 
შრომის ანაზღაურების შესახებ 

2 საქართველოს რეგიონული 
განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროს წერილით 
გადმოგზავნილი მოქალაქე 
ლევან ქალდანის განცხადება 

ინფორმაცია 2015-2019 წლებში 
მუნიციპალიტეტში ჩატარებული 
დასახლებების საერთო კრებების 
რაოდენობის შესახებ 

22.01.2020წ. N01/264 22.01.2020წ. N808 

3 მმართველობის 
მონიტორინგის ცენტრი 

ინფორმაცია 2019 წელს გაწეული 
წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ 

17.01.2020წ. N1-601 31.01.2020წ. N1499 

4 მოქალაქე იოსებ ჭონქაძე ინფორმაცია 2019 წელს საკუთრების 
უფლების აღიარების კომისიის მიერ  
საკუთრების უფლების აღიარების, 
საკუთრების უფლების აღიარებაზე უარის 
თქმის და გადაწყვეტილებათა 
გასაჩივრების და სასამართლოს მიერ 
კომისიის გადაწყვეტილების ბათილად 
ცნობის  რაოდენობის თაობაზე 

03.02.2020წ. N CA0041200242419 12.02.2020წ. N2138-2 

5 საქართველოს პარლამენტის 
წევრი, ირაკლი აბესაძე 

ინფორმაცია მცხეთის მუნიციპალიტეტის 
მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების, შტატით 
და შტატგარეშედ დასაქმებულთა 
რიცხოვნობის და ყოველთვიური 
სახელფასო ფონდის შესახებ 

05.02.2020წ. N1361/3-1/20 25.02.2020წ. N3096-2 

6 ,,საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა -  
საქართველო“ 

ინფორმაცია 2010-2019 წლებში  
საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
განყოფილების თანამშრომელთა 
რიცხოვნობის, ხელფასის, პრემიის, 
ბონუსის და დანამატის რაოდენობის 
შესახებ 

07.02.2020წ. 
10.02.2020წ. 

N03-6010 
N1-1938 

21.02.2020წ. N2862 

7 ,,საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა -  
საქართველო 

ინფორმაცია 2010-2019 წლებში  
რეკლამის/სპონსორობის/ტელეშოპინგის, 
პროგრამაში პროდუქტის (საქონლის 
მომსახურების) პიარღონისძიების 

07.02.2020წ. 
10.02.2020წ. 

N03-6333 
N1-1939 

21.02.2020წ. N2863 



წარმოების, განთავსებისა და 
გავრცელების ხარჯის რაოდენობის 
შესახებ 

8 ,,ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის“ აფხაზეთის 
რეგიონული ორგანიზაცია 

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ 
2018-2020 წლებში ერთ პირთან 
მოლაპარაკების გზით დადებული 
ხელშეკრულებებით განკარგული 
თანხების, მოქმედი საშტატო განრიგების, 
თანამდებობრივი სარგოების, 
ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
რიცხოვნობის და შრომის ანაზღაურების, 
სამივლინებო, საკომუნიკაციო და 
საწვავის ხარჯების, 2020 წელს ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული 
განსახორციელებელი პროექტების და 
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
რაოდენობის და მათზე გაწეული 
მუნიციპალური დახმარებების შესახებ 

15.02.2020წ. 
19.02.2020წ. 

N2025 
N1-2663 

12.03.2020წ. N4260 

9 ,,საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - 
საქართველო“-ს ოზურგეთის 
რეგიონული ოფისი 

ინფორმაცია 2019 წელს ძაღლების 
თავშესაფრის მომსახურებასთან 
დაკავშირებით განხორციელებული 
ელექტრონული ტენდერის და 
მომსახურების შესრულებაზე 
განხორციელებული მონიტორინგის 
შესახებ  

28.02.2020წ. N1-3421 11.03.2020წ. N4212 

10 საქართველოს პარლამენტის 
წევრი, ხათუნა 
გოგორიშვილი 

ინფორმაცია 2012-2018 წლებში 
მუნიციპალიტეტში არსებული ა(ა)იპ-
ების, შპს-ების, მათში დასაქმებულთა 
რაოდენობის და შრომის ანაზღაურების 
ფონდების შესახებ 

04.03.2020წ. N2755/3-21/20 13.03.2020წ. N4446-2 

11 მოქალაქე თორნიკე 
ჯანაშვილი 

ინფორმაცია კონკრეტულ საკადასტრო 
კოდთან დაკავშირებული 
ადმინისტრაციული წარმოების 
დოკუმენტაციის შესახებ 

11.03.2020წ. N CA0041200608021 12.03.2020წ. N4378 



12 მოქალაქე ირაკლი ჩაჩხიანი ინფორმაცია 2020 წლის მარტსა და 
აპრილში მუნიციპალიტეტის მერიაში 
დასაქმებულ პირებზე გაცემული 
თანამდებობრივი სარგოს,  სახელფასო 
დანამატის და სამუშაო რეჟიმის 
(ადგილზე, დისტანციური, 
კომბინირებული) შესახებ 

27.05.2020წ. N1-6747 01.06.2020წ.  N6681 
 

13 გამომძიებელ ჟურნალისტთა 
გაერთიანება ,,აი, ფაქტი“ 

ინფორმაცია 2016-2020 წლებში. 
ადგილობრივი ეპარქიის საჭიროებების 
დაფინანსების შესახებ 

21.05.2020წ. 
27.05.2020წ. 

N32 
N1-6754 

27.05.2020წ. N6468 

14 მწვანე კავკასია პროექტის - ,,მცხეთა-მთიანეთის 
რეგიონის განვითარების სტრატეგიის 
განხორციელების მონიტორინგის“ 
კითხვარის შევსების თაობაზე 

01.06.2020წ. N45 12.06.2020წ. N7464-2 

15 მოქალაქე მზეონა 
კახნიაშვილი 

ინფორმაცია COVID-19-ის ფონზე  
დაგეგმილი სოციალური პროგრამების და 
გამოყოფილი თანხების შესახებ 

05.06.2020წ. N1-7388 18.06.2020წ. N7845 

16 მოქალაქე მზეონა 
კახნიაშვილი 

ინფორმაცია მცხეთის მუნიციპალიტეტში 
2019-2020 წლებში (მერია, საკრებულო) 
მომუშავეთა და მუნიციპალიტეტის მიერ 
დაფუძნებულ ა(ა)იპ-ებში დასაქმებულთა 
რიცხოვნობის შესახებ, თვეების 
მიხედვით 

05.06.2020წ. N1-7390 09.06.2020წ. N7154 

17 მოქალაქე მზეონა 
კახნიაშვილი 

2018-2020 წლებში მუნიციპალიტეტის 
საბავშვო ბაგა-ბაღებში სკოლამდელი 
აღზრდის დაწესებულებათა 
გაერთიანების საქმიანობის შესახებ 

05.06.2020წ. N1-7391 17.06.2020წ. N7725 

18 დუშეთის, თიანეთის, 
მცხეთისა და ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტებში 
სახელმწიფო რწმუნებულის 
ადმინისტრაციის წერილით 
გადმოგზავნილი კავკასიის 
ეკონომიკური და 

მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 
შესახებ, სარეზერვო ფონდიდან 
დახარჯული თანხების შესახებ და 
შერჩეულ სოფლებში სოფლის 
მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 
შერჩეული პრიორიტეტების 
შესრულებასთან დაკავშირებული 
დოკუმენტაციის მიწოდების თაობაზე 

11.06.2020წ. 
06.03.2020წ. 

N02226 
N026-2020 

17.06.2020წ. N7758-2 



სოციალური კვლევითი 
ინსტიტუტის წერილი 

19 ადვოკატი ლევან 
ალაფიშვილი 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის 
გენერალური გეგმის და განაშენიანების 
გეგმის ასლების და აღნიშნულის 
დამტკიცების თაობაზე ნორმატიული 
აქტების მიწოდების თაობაზე 

16.06.2020წ. N1-8143 25.06.2020წ. N8400 

20 მოქალაქე გიორგი თურქაძე ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში სოფლის 
მხარდაჭერის პროგრამის 
განხორციელების (ამომრჩეველთა 
ინფორმირების საშუალებები, დამსწრეთა 
რაოდენობა) თაობაზე 

18.06.2020წ. N1-8327 23.06.2020წ. N8278 

21 მოქალაქე გიორგი თურქაძე ინფორმაცია დასახლების საერთო 
კრებების ჩატარების თაობაზე; 
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შექმნისა 
და მუშაობის შესახებ; მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს და საკრებულოს კომისიების 
სხდომებში მოქალაქეთა მონაწილეობის,  
მერის ანგარიშისა და საკრებულოს 
წევრების   ამომრჩევლებთან შეხვედრის 
თაობაზე 

18.06.2020წ. N1-8371 22.06.2020წ. N8215 

22 მოქალაქე მზეონა 
კახნიაშვილი 

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში 
არსებულ საბავშვო ბაგა-ბაღებში 2018 
წლიდან განხორციელებული 
მონიტორინგის/შემოწმების/ინსპექტირებ
ის და შიდა აუდიტის ჩატარების თაობაზე 

24.06.2020წ. N1-8884 25.06.2020წ. N8450 

23 გამომძიებელ ჟურნალისტთა 
გაერთიანება ,,აი, ფაქტი“ 

ინფორმაცია 2010 წლიდან 
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 
სასპორტო ა(ა)იპ-ების, მათი ბიუჯეტის და 
მათში დასაქმებულთა  რაოდენობის 
შესახებ 

26.06.2020წ. 
29.06.2020წ. 

N162 
N1-9202 

30.06.2020წ. N8813 

24 მოქალაქე ზურაბ შელია ინფორმაცია პანდემიის პერიოდში 
ჩატარებული დისტანციურ-
ელექტრონული წარმოებების და მათი 
ეფექტურობის შესახებ 

01.07.2020წ. N1-9497 08.07.2020წ. N9455 



25 საქართველოს მთავრობის 
ადმინისტრაციის წერილით 
გადმოგზავნილი 
მოქალაქე რუსლან 
ალექსიძის განცხადება 

სტატისტიკური ინფორმაცია   
საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 
21 მარტის N1 დეკრეტის მე-8 მუხლით 
გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის 
დაკისრების შესრულების თაობაზე 

01.07.2020წ. 
13.07.2020წ. 

N CA0041202431017 
GOV 3 20 00027259 

16.07.2020წ. N10207 

26 ინოვაციებისა და 
რეფორმების ცენტრი 

ინფორმაცია მცხეთის მუნიციპალიტეტის 
მიერ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 
პოლიტიკის განსაზღვრის თაობაზე 

07.08.2020წ. 
07.08.2020წ. 

N10/08/20 
N1-13187 

 

14.08.2020წ. N13155 

27 მოქალაქე ზურაბ ინაშვილი ინფორმაცია მებაღეობის 
ამხანაგობისათვის მიწის გამოყოფის, 
ტერიტორიის განაშენიანებისა და საბაღე 
ნაკვეთების განაწილების თაობაზე 

10.08.2020წ. N1-13295 11.08.2020წ. N12547 

28 სამართლიანი არჩევნებისა 
და დემოკრატიის 
საერთაშორისო 
საზოგადოება 

ინფორმაცია მოქალაქეებისათვის 
ფულადი დახმარების გაცემის 
კრიტერიუმების და გაცემული ფულადი 
დახმარების ოდენობის თაობაზე 

27.08.2020წ. 
01.09.2020წ. 

N20/1-040 
N1-15441 

04.09.2020წ. N14666 

29 მოქალაქე გრიგოლ 
შეყრილაძე 

ინფორმაცია ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსის მე-16 
მუხლის ,,რ“ ქვეპუნქტით 
გათვალისწინებული საკითხების 
აღსრულების თაობაზე 

02.09.2020წ. N CA0041203859638 08.09.2020წ. N14838 

30 მოქალაქე ნინო ბაქრაძე ინფორმაცია მცხეთის მუნიციპალიტეტის 
მერიის ბალანსზე არსებული და 
გასხვისებული კინოთეატრების თაობაზე 

09.09.2020წ. N CA0041204006118 10.09.2020წ. N14999 

31 ინფორმაციის 
თავისუფლების 
განვითარების ინსტიტუტი 

ინფორმაცია 2019 წელს და 2020 წლის 6 
თვეში  მუნიციპალიტეტის მერიაში 
დასაქმებულ პირებზე (თანამდებობის 
პირები, საჯარო მოხელეები, შრომითი და 
ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით 
დასაქმებული პირები) დარიცხული 
თანამდებობრივი სარგოს,   სახელფასო 
დანამატის, ფულადი ჯილდოს გაცემის 
შესახებ; წარმომადგენლობითი ხარჯების, 
მოხმარებული საწვავის რაოდენობის 
შესახებ; თანამდებობის პირებზე 

09.09.2020წ. 
17.09.2020წ. 

N FOI09/20-065 
N1-16908 

26.10.2020წ. N34-3420300246 



გაპიროვნებული ავტომობილების 
შესახებ; სარეზერვო ფონდიდან გაწეული 
ხარჯების შესახებ; მოქმედი საშტატო 
ნუსხის, ხელშეკრულებით დასაქმებულ 
პირთა რეესტრის შესახებ; 
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 
ა(ა)იპ-ების, დასაქმებულ პირთა 
რაოდენობის, თანამდებობრივი 
სარგოების და შრომის ანაზღაურების 
ფონდის ოდენობის შესახებ; 
კორონავირუსის პანდემიასთან და მის 
შედეგებთან ბრძოლის ფარგლებში 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 
დაფინანსებული ღონისძიებების 
ჩამონათვალის და გაწეული ხარჯების 
შესახებ და მუნიციპალიტეტში არსებული 
მემორიალების, ძეგლების და 
მონუმენტების ჩამონათვალის შესახებ 

32 მოქალაქე ლევან მამალაძე ინფორმაცია მიუსაფარ ცხოველებთან 
დაკავშირებულ საკითხებთან 
დაკავშირებით  

22.09.2020წ. N CA0041204507225 16.10.2020წ. N34-3420290183 

33 საქართველოს მედია-კლუბი ინფორმაცია 2020 წლის 1 სექტემბრიდან 
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
თანამდებობის პირების და საჯარო 
მოხელეების მიერ შვებულებით 
სარგებლობის და ,,საქართველოს 
საარჩევნო კოდექსის“ საქართველოს 
ორგანული კანონის დარღვევის თაობაზე 
რეაგირების მოთხოვნით შემოსული 
განცხადებების რაოდენობისა და  
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 
ოქმების შედგენის თაობაზე 

24.09.2020წ. 
24.09.2020წ. 

N GAS/19-9/20 
N1-17753 

09.10.2020წ. N18392 

34 ადვოკატი ლევან 
ალაფიშვილი 

ინფორმაცია მცხეთის მუნიციპალიტეტის 
სოფლებში: შანკევანსა და საგურამოში 
მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო 

25.09.2020წ. N1-17860 08.10.2020წ. N17994 



დანიშნულების 4 ერთეული მიწის 
ნაკვეთის არასამშენებლო ტერიტორიებად 
და შემდგომი სამშენებლო 
განვითარებისათვის შეუსაბამო მიწის 
ნაკვეთებად განსაზღვრის შესახებ 

35 სახელმწიფო ინსპექტორის 
სამსახური 

ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის 
გაცემისას, პერსონალური მონაცემების 
გამჟღავნების თაობაზე 

02.10.2020წ. N SIS 0 20 00016165 19.10.2020წ. N34-3420293175 

36 საქართველოს სახალხო 
დამცველის აპარატი 

ინფორმაცია ბავშვის უფლებათა 
კოდექსით გათვალისწინებული 
ფუნქციების აღსრულების თაობაზე 

26.10.2020წ. N10-2/10579 29.10.2020წ. N34-3420303269 

37 ვახუშტი ბაგრატიონის 
სახელობის გეოგრაფიის 
ინსტიტუტი 

ინფორმაცია მცხეთის მუნიციპალიტეტის 
დაზუსტებული ფართობის შესახებ 

29.10.2020წ. N04-03-31/02-1/106 29.10.2020წ. N34-3420303297 

38 მოქალაქე გვანცა ლაბაური ინფორმაცია 2019 წლის 14 ოქტომბერს, 
სვეტიცხოვლობის დღესასწაულთან 
დაკავშირებით გამართულ კულტურულ 
ღონისძიებებზე გაწეული ხარჯების 
შესახებ 

25.11.2020წ. N19/3420329179-34 26.11.2020წ. N34-342033129 

39 მოქალაქე სალომე 
გამრეკელი 

ინფორმაცია სოფელ მისაქციელში 
სასპორტო დარბაზის მშენებლობის 
დასრულების სავარაუდო თარიღის 
თაობაზე 

26.11.2020წ. N19/342033144-34 26.11.2020წ. N34-3420331236 

40 ქალაქ თბილისის 
საკრებულოს წევრი, ლილე 
ლიპარტელიანი 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ 
დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების, შპს-ების, 
საშტატო ნუსხების, დასაქმებულთა 
რიცხოვნობის და შრომის ანაზღაურების  
შესახებ 

08.12.2020წ. N03-032034343 09.12.2020წ. N34-3420344236 

41 მცხეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს წერილით 
გადმოგზავნილი ქალაქ 
თბილისის საკრებულოს 
წევრის, ლილე 
ლიპარტელიანის წერილი 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ 
დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების, შპს-ების, 
საშტატო ნუსხების, დასაქმებულთა 
რიცხოვნობის და შრომის ანაზღაურების  
შესახებ 

09.12.2020წ. N35-35203445 09.12.2020წ. N34-3420344269 



42 მოქალაქე იოსებ ჭონქაძე დისტანციური რეჟიმით მუშაობის 
თაობაზე გამოცემული სამართლებრივი 
აქტების შესახებ 

10.12.2020წ. N CA0041206446128 14.12.2020წ. N34-3420349106 

43 მოქალაქე იოსებ ჭონქაძე ინფორმაცია მცხეთის მუნიციპალიტეტის 
მერიის  თანამშრომელთა დისტანციური 
რეჟიმით მუშაობის თაობაზე 

16.12.2020წ. N CA0041206629131 22.12.2020წ. N34-3420357257 

44 მოქალაქე სანდრო მახათაძე ინფორმაცია მცხეთის 
მუნიციპალიტეტეტის მერიაში 
დასაქმებულთა სახელფასო სარგოს 
შესახებ 

21.12.2020წ. N19/342035656-34 21.12.2020წ. N34-3420356190 

  

 

შენიშვნა: განცხადების/წერილის რეგისტრაციის თარიღის და ნომრის გრაფებში მითითებული ორი თარიღიდან და ნომრიდან,     
                 პირველი არის გამომგზავნი ორგანიზაციის წერილის თარიღი და ნომერი, ხოლო მეორე - მუნიციპალიტეტის მერიაში      
                 რეგისტრაციის თარიღი და ნომერი. 

 


