
 ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა  2021 წელს მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებების რეგისტრაციისა და შესაბამისი ინფორმაციის გაცემის შესახებ    N  განმცხადებელი  მოთხოვნილი ინფორმაციის შინაარსი განცხადების/ წერილის რეგისტრაციის თარიღი განცხადების/ წერილის რეგისტრაციის ნომერი ინფორმაციის გაცემის თარიღი გაცემული ინფორმაციის წერილის ნომერი 1 შპს ,,კოლიერს ინტერნეიშენალ ჯორჯია“ ინფორმაცია კონკრეტულ საკადასტრო კოდთან დაკავშირებით, მისი ფუნქციური ზონირების, ასევე ქალაქმშენებლობის გეგმის არსებობის, მიწის ნაკვეთის განაშენიანების, განაშენიანების ინტენსივობის, გამწვანების კოეფიციენტის შესახებ და სამშენებლოდ გამოყენებისათვის მოქმედი შეზღუდვების  არსებობის შესახებ  18.01.2021წ. 10/342101896-34 22.01.2021წ. 34-342102265 2 ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა -  საქართველო ინფორმაცია ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლების დანიშვნა-გათავისუფლების შესახებ 22.01.2021წ. 10/342102239-34 22.01.2021წ. 34-342102292 3 მოქალაქე მაგდა თავხელიძე ინფორმაცია 2014-2017 და 2017-2020 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის, საშტატო ნუსხის, მოქალაქეთა ჩართულობის პრეცენდენტების  და ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრების  თაობაზე 25.01.2021წ. 19/3421025237-34 04.02.2021წ. 34-3421035115  4 ონლაინგამოცემა ,,პუბლიკა“ ინფორმაცია მცხეთის გენერალური გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით, თუ რომელი კომპანია მუშაობს გენერალური გეგმის შექმნაზე, მისი შემუშავების პროცესში, ექსპერტების საერთაშორისო  27.01.2021წ. 10/3421027138-34 05.02.2021წ. 34-3421036188  



მისიის მონაწილეობის, გენერალური გეგმის კონცეფციის და მისი საჯარო განხილვის თაობაზე  5 მოქალაქე ანა ქორიძე ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 აგვისტოს N411 დადგენილების N1 დანართში მითითებულ საზღვრებში სასათბურე მეურნეობისა და ფერმის მოწყობის თაობაზე გაცემული ნებართვების შესახებ 01.02.2021წ. 19/3421032354-34 12.02.2021წ. 34-3421043174  6 ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრი ინფორმაცია 2013 წლიდან დაწესებულების ინიციატივით გათავისუფლებულ თანამშრომელთა, მათ მიერ სასამართლოში გადაწყვეტილებათა   გასაჩივრების, თანამდებობაზე აღდგენის რაოდენობის და მათთვის კომპენსაციის მიცემის თაობაზე 03.02.2021წ. 10/3421034233-34 10.02.2021წ. 34-3421041195 7 ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა -  საქართველო“ ინფორმაცია 2020 წელს საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების თანამშრომელთა რიცხოვნობის, გაცემული ხელფასის, პრემიის, ბონუსის და დანამატის რაოდენობის შესახებ 08.02.2021წ. 06/3421039280-34 10.02.2021წ. 34-342104135 8 სამოქალაქო მოძრაობა ,,ხალხისთვის“  ინფორმაცია მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლისში, წოდორეთსა და მუხათწყაროში სასმელი წყლის სისტემის განვითარების, რეაბილიტაციის და მოვლა-პატრონობისათვის გაწეული ხარჯების შესახებ 09.02.2021წ. 19/3421040162-34 15.02.2021წ. 34-3421046135 9 მოქალაქე იოსებ ჭონქაძე ინფორმაცია 2020 წელს მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, მამკვიდრებლის კუთვნილი უძრავი ქონების ფლობის ან სარგებლობის დადასტურების შესახებ გაცემული ცნობების რაოდენობის თაობაზე 12.02.2021წ. 19-342104315-34 15.02.2021წ. 34-3421046181  10 სამოქალაქო მოძრაობა ინფორმაცია წყლის სისტემების 17.02.2021წ. 19/3421048128-34 01.03.2021წ. 34-3421060104 



,,ხალხისთვის“  განვითარების,  სასმელი წყლის სისტემის მოვლა-პატრონობის  და რეაბილიტაციის 2021 წლის გეგმის შესახებ 11 სამოქალაქო მოძრაობა ,,ხალხისთვის“  ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მერიის პროექტანტი-საპროექტო ორგანიზაციის წევრების რაოდენობის და 2015-2020 წლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დახარჯული თანხების  თაობაზე 23.02.2021წ. 19/3421054127-34 02.03.2021წ. 34-3421061333 12 შპს ,,კოლიერს ინტერნეიშენალ ჯორჯია“ ინფორმაცია მცხეთის  მუნიციპალიტეტში მშენებლობის ნებართვისთვის წარდგენილი დადასტურებული რეგულირების გეგმების (გდგ, გრგ, გდ და ა.შ.) დოკუმენტების შესახებ 25.02.2021წ. 10/3421056201-34 23.04.2021წ. 34-342111390 13 პარტნიორობა სოციალური კეთილდღეობისათვის - პსკ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში შშმ ბავშვებისათვის განკუთვნილი პროგრამების განხორციელების თაობაზე 01.03.2021წ. 21-34210582-34 17.03.2021წ. 34-3421076210 14 მოქალაქე ნიკა ბარამია ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში მოქალაქეთათვის გაწეული მომსახურების თაობაზე 18.03.2021წ. 19-342107724-34 24.03.2021წ. 34-3421083134 15 სამოქალაქო მოძრაობა ,,ხალხისთვის“  ინფორმაცია მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლისში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციისა და მოვლა-პატრონობისათვის გაწეული ხარჯების შესახებ 23.03.2021წ. 19/3421082207 24.03.2021წ. 34-3421083277 16 სტუდია ,,მონიტორი“ ინფორმაცია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის, ადგილობრივი შემოსავლების და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერის ოდენობის და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების და შპს-ების შესახებ 23.03.2021წ. 10/3421082209 10.05.2021წ. 34-342113042 17 ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა -  საქართველო“ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების პრივატიზების შესახებ 31.03.2021წ. 19/3421090255-34 14.04.2021წ. 34-3421104250 18 მოქალაქე მაგდა გზირიშვილი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს 06.04.2021წ. 19/342109650-34 23.04.2021წ. 34-3421113246 



სხდომების, დასახლებების საერთო კრებების, მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული პროექტების და საზოგადოებისთვის წარდგენილი მერის ანგარიშის შესახებ 19  გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება ,,აი, ფაქტი“ ინფორმაცია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის გაწეული დახმარებებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის გაწეული ხარჯების შესახებ 06.04.2021წ. 10/342109666-34 07.04.2021წ. 34-342109751 20 გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება ,,აი, ფაქტი“ ინფორმაცია საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლების შესახებ 08.04.2021წ. 10/3421098228-34 08.04.2021წ. 34-3421098263 21 მოქალაქე ლაშა ბექაური ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მერიაში საქმისწარმოების განხორციელების პროცედურების შესახებ 14.04.2021წ. 19/342110476-34 16.04.2021წ. 34-3421106177 22 მოქალაქე თიკა ნებიერიძე ინფორმაცია კონკრეტულ საკადასტრო კოდზე  მშენებლობის ნებართვის გაცემის  შესახებ 16.04.2021წ. 19/3421106214-34 23.04.2021წ. 34-3421113212 23  მოქალაქე ჯულიეტა კაპანაძე ინფორმაცია კონკრეტულ საკადასტრო კოდზე  მშენებლობის შეთანხმების ან/და ნებართვის გაცემის შესახებ 29.04.2021წ. 19/342111999-34 24.05.2021წ. 34-3421144291 24  მოქალაქე მაგდა გზირიშვილი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, თანამდებობის პირების, მოქმედი სტრატეგიების, ვაკანტური პოზიციების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსების და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების და შპს-ის შესახებ 13.05.2021წ. 19/3421133276-34 28.05.2021წ. 34-3421148286 25 მოქალაქე ირაკლი პაპავა ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონების, სარეზერვო ფონდიდან გაწეული ხარჯების, სარეკლამო ხარჯების, პანდემიასთან 24.05.2021წ. 19/342114489-34 28.06.2021წ. 34-342117970 



ბრძოლის ფარგლებში დაფინანსებული ღონისძიებების, აუდიტორული შემოწმებების, მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ წარმოებული სასამართლო დავების, ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლების და მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის ანგარიშის შესახებ 26 მოქალაქე ნინო გელაძე ინფორმაცია ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის განყოფილების შექმნისა და სოციალური მუშაკის თაობაზე 31.05.2021წ. 19/3421151105-34 17.06.2021წ. 34-3421168263 27 ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა-    საქართველო“ ინფორმაცია მცხეთის მუნციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებში შტატით და შტატგარეშედ დასაქმებულ პირთა რაოდენობის, შრომის ანაზღაურების (თანამდებობრივი სარგო დანამატი, ჯილდო), წლიური სამოქმედო გეგმის, შემოსავლების ოდენობის, მოხმარებული საწვავის რაოდენობის, ხარჯის და სამივლინებო ხარჯების შესახებ 03.06.2021წ. 10/342115449-34 08.07.2021წ. 34-3421189237 28 მოქალაქე მარიამ მეტერეველი ინფორმაცია 2021 წლის 1 იანვრიდან 1 ივნისამდე მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ვაკანტური პოზიციების დასაკავებლად  გამოცხადებული კონკურსების შესახებ 09.06.2021წ. 19/342116079-34 10.06.2021წ. 34-3421161110 29 ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა-    საქართველო“ ინფორმაცია კონკრეტულ საკადასტრო კოდებზე საკუთრების უფლების დამდგენი დოკუმენტაციის მიწოდების თაობაზე 09.06.2021წ. 10/3421160102-34 11.06.2021წ. 34-342116261 30 ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრი ინფორმაცია სასოფლო-სამეურნეო მიწების, არასასოფლო-სამეურნეო მიწების, შენობა-ნაგებობების და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული კომპანიების შესახებ 15.06.2021წ. 10/3421166241-34 12.07.2021წ. 34-342119358 31 შპს ,,გამომცემლობა ინდიგო“ ინფორმაცია მცხეთის მუნიციპალიტეტის 21.06.2021წ. 10/34211723-34 19.07.2021წ. 34-3421200196 



ტერიტორიაზე არსებული იმ შენობების თაობაზე, სადაც წლების წინ ხდებოდა ფილმების ჩვენება 32 ა(ა)იპ ,,ინიციატივა სოციალური ცვლილებებისათვის“ ინფორმაცია მცხეთის მუნიციპალიტეტის კონსოლიდირებული ბიუჯეტის და აქედან სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამებზე მიმართული სახსრების ოდენობის; მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის დებულებისა და საშტატო ნუსხის შესახებ; ინფორმაცია 2020-2021 წლების სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების და ქვეპროგრამების შესახებ და ამ მიმართულებით გამოყოფილი ბიუჯეტის და მისი ათვისების შესახებ, თითოეული პროგრამასთან მიმართებით 25.06.2021წ. 10/3421176166-34 15.07.2021წ. 34-3421196172 33 საქართველოს პარლამენტის წევრი, ხატია დეკანოიძე ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების და შპს-ების საშტატო ნუსხების, თანამდებობრივი სარგოების და თითოეულში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობის შესახებ 09.07.2021წ. 07-342119050-34 20.07.2021წ. 34-3421201167 34 საქართველოს პარლამენტის წევრი, ხატია დეკანოიძე ინფორმაცია 2020 წელს და 2021 წლის 6 თვეში გაცემული ხელფასების, სახელფასო დანამატების და ფულადი ჯილდოების; წარმომადგენლობითი ხარჯების; მოხმარებული საწვავის რაოდენობის და ღირებულების; გამარტივებული შესყიდვების რაოდენობის, ადმინისტრაციული და შრომითი ხელშეკრულებებით დასაქმებული პირებისათვის გაფორმებული  ხელშეკრულებების, ხელშეკრულების საგნის და ყოველთვიური შრომის ანაზღაურების, მრჩევლის, კონსულტანტის და ექსპერტის 09.07.2021წ. 07-3421190108-34 30.07.2021წ. 34-3421211222 



პოზიციებზე დასაქმებული მოსამსახურეებისათვის გაფორმებული ხელშეკრულების ასლები; მოქმედი საშტატო ნუსხა, თანამდებობრივი სარგოების მითითებით; თანამდებობის პირების ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ ოფიციალური და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების, სარეკლამო ხარჯების და კორონავირუსის პანდენმიასთან და მის შედეგებთან ბრძოლის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯების შესახებ 35 საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია ინფორმაცია სოციალური მიზნების მქონე კერძო სამართლის იურიდიული პირების და სოციალური მიმართულების პროექტების  თანადაფინანსების  და ამ მიმართულებით გაწეული ხარჯების შესახებ 09.07.2021წ. 10/3421190128-34 22.07.2021წ. 34-342120335 36 საქართველოს პარლამენტის წევრი, ხატია დეკანოიძე ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან 2020-2021 წლებში გაწეული ხარჯის შესახებ 19.07.2021წ. 07-3421200207-34 22.07.2021წ. 34-342120345 37 პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ინფორმაცია 2019-2021 წლებში მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ბავშვების და ბავშვიანი ოჯახების დახმარების მიმართულებით არსებული პროგრამების, პანდემიის პერიოდში გამოკვეთილი დამატებითი საჭიროებების და დახმარებების; სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ჩარიცხულ ბავშვთა რიცხოვნობის, მათთვის განკუთვნილი სასურსათო კალათების შემადგენლობის; უფასო სასადილოს მომსახურებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობის და 16 02.08.2021წ. 10/3421214214-34 13.08.2021წ. 34-3421225242 



წლამდე მოზარდების სპორტული აქტივობებისათვის გამოყოფილი თანხების და დაფინანსების შესახებ 38 ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში მდგრადი განვითარების საბჭოს შექმნის, მდგრადი განვითარების ეროვნული საბჭოს მუშაობაში მონაწილეობის, მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შედგენის დროს მდგრადი განვითარების მიზნების გამოყენების შესახებ; მუნიციპალური პოლიტიკის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დანერგვის და მუნიციპალიტეტის ფარგლებში წარმოებული იმ სტატისტიკის შესახებ, რომელიც გამოიყენება მუნიციპალური პოლიტიკის წარმოებისათვის 13.08.2021წ. 10/342122552-34 25.08.2021წ. 34-3421237150 39 მოქალაქე ოლღა კალინა ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში არსებული შინმოვლის საჭიროების  და შშმ პირებისათვის არსებული პროგრამების, ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის არსებული  მხარდამჭერი პროგრამების, ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრის არსებობის და უფასო იურიდიული დახმარების მუნიციპალური სერვისის არსებობის თაობაზე 17.08.2021წ. 19-342122973-34 23.08.20212წ. 34-342123570  


