2020 წლის ექვს თვეში ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო
ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე შემოსული წერილობითი მომართვებისა და
განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2020 წლის ექვს თვეში შემოსულია სულ 17 წერილობითი
მომართვა და განცხადება, რომელიც მოიცავს საჯარო ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე 126 მოთხოვნას. ყველა
მოთხოვნაზე პასუხი გაცემულია კანონით დადგენილი ვადების დაცვით.
საანგარიშო პერიოდში, საჯარო მოთხოვნაზე უარის თქმის შემთხვევებს ადგილი არ ჰქონია.
საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მიზნით, არცერთი მოთხოვნა არ შემოსულა.
საჯარო მოთხოვნის დაკმაყოფილების შესახებ, სხვადასხვა დროს, გადაწყვეტილება მიღებული აქვს ქალაქ
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს, ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

აპარატის

უფროსის

მოვალეობის

შემსრულებელს,

ქალაქ

ქუთაისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარეს, საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციის
მოთხოვნის თაობაზე შემოსული წერილობითი მომართვებისა და
განცხადებების რ ე ე ს ტ რ ი
(2020 წლის 16 იანვრიდან - 24 ივნისის ჩათვლით)

N

ვისგან შემოვიდა
მოთხოვნა, დოკუმენტის
თარიღი და N

მოთხოვნის

მოთხოვნის მოკლე შინაარსი

რეაგირება

საკრებულოში
შემოსვლის N და
თარიღი

1.

საერთაშორისო
გამჭვირ
ვალობა
საქართველოს
ქუთაისის
რეგიონალური
წარმომადგენლობის კოორდი ნატორის, ლელა მოწონელიძის
2020 წლის 14 იანვრის N03/ქ1056 წერილობითი მომართვა

2020 წელი,
16 იანვარი, N23/02

(შეიცავს 77 მოთხოვნას)
ითხოვს
ციების

შემდეგი

მიწოდებას

ინფორმა2019

წლის

ოქტომბერ - ნოემბერ - დეკემბრის
მდგომარეობით:
საკრებულოს,
საკრებულოს
ბიუროს, საკრებულოს კომისიების,
ფრაქციების
მიერ
ჩატარებული
სხდომების საერთო რაოდენობის,
აგრეთვე, ცალ-ცალკე რიგითი და
რიგგარეშე სხდომების რაოდენობის,
მათ შორის ქვორუმის არარსებობის
გამო
ჩაშლილი
სხდომების
რაოდენობის,
საკრებულოს
სხდომებზე
წარდგენილი
და
მიღებული
დადგენილებების
რაოდენობის შესახებ ინიციატორების მითითებით; სამართლ -

წერილი რეაგირებისათვის
გაეგზავნა ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტის მერს,
საკრებულოს კომისიებს,
ფრაქციებს 2020 წლის 17
იანვარს.
საბოლოო პასუხი მოამზადა
საკრებულოს აპარატის
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის
ხელმძღვანელმა- სამდივნო
განყოფილების უფროსმა,
საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელმა პირმა,
ც.პატარიძემ.

2
ებრივი ზედამხედველობის ორგანოდან მიღებული სამართლებრივი
დასკვნებისა
და
გაცემული
პასუხების რაოდენობის, საკრებუ ლოში
შემოსული
პეტიციების
რაოდენობის, საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების
არჩევის თარიღების, მერის მიერ
საკრებულოსათვის
დასამტკიცებლად წარდგენილი ხელშეკრულებების რაოდენობის, ქონების
მართვისა და განკარგვის წესების
დამტკიცების თარიღების, სახელმწიფოსათვის გადაცემული ქონების
გადაცემის
შესახებ
მიღებული
აქტების ოდენობის, სოციალურეკონომიკური განვითარებისა და
სხვა პროგრამების ოდენობისა და
მათი დამტკიცების თარიღების,
სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგმვის დოკუმენტების საკრებულოსათვის დასამტკიცებლად წარდგენის თარიღებისა და რაოდენობის,
საჯარო სამართლის იურიდიული
პირების დაფუძნების, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის შესახებ
საკრებულოში წარდგენილი აქტების
პროექტების ოდენობის, საკრებულოსა და მერიის თანამდებობის
პირთა ანგარიშების რაოდენობის,
საკრებულოს
წევრების
მიერ
ანგარიშვალდებული ორგანოე ბისათვის
შეკითხვის
წესით
დასმული საკითხების რაოდენობის,
საკრებულოს წევრთა სხდომებზე
დასწრების მდგომარეობის, საკრებულოს კომისიებისა და ფრაქციების
მიერ განხორციელებული საქმიანობის,
საკრებულოს
მიერ
განხორციელებული
კონტროლის
ფორმების, გენდერული თანასწორობის
საბჭოს
საქმიანობის,
საკრებულოს ფრაქციების თანამდებობის პირებზე გაცემული შრომის
ანაზღაურების, მათთვის განკუთვნილი ავტომობილების მარკისა და
გამოშვების წელის, მათ მიერ
გახარჯული საწვავის ოდენობის,
ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ
მივლინების ხარჯების, ადგილისა
და
მიზნის,
სატელეფონო
კომუნიკაციაზე გახარჯული თანხის
ოდენობის, საკრებულოს წევრებზე,

ადრესატს პასუხი გაეგზანა
2020 წლის 29 იანვარს,
N02/42. საკრებულოს
აპარატის უფროსის
მოვალეობის
შემსრულებლის,
ნ.კაკაბაძის ხელმოწერით
(ვადების დაცვით) .

3
თანამდებობის პირებზე, საკრებულოს
აპარატის
საჯარო
მოსამსახურეებსა და შტატგარეშე
თანამშრომლებზე გაცემული სახელფასო ანაზღაურების, გაცემული
პრემიის, ჯილდოს, დახმარების,
სახელფასო
დანამატის
გაცემის
ოდენობისა
და
მიზნობრიობის,
საკრებულოს აპარატის თანამშრომლებზე
გაცემული
საწვავის,
სატელეფონო
და
სამივლინებო
თანხების, საკრებულოსათვის გამოყოფილი სამსახურებრივი ავტომობილის ოდენობის შესახებ და სხვ.
2.

3

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირვე ლადი
სტრუქტურული
ერთეულის-ადმინის
ტრაციული
სამსახურის
ხელმძღვანელის,
ლევან
კინწურაშვილის 2020 წლის
7 თებერვლის N01/3427
წერილობითი მომართვა

სახელმწიფო ინსპექტორის
სამსახურის იურიდიული
დეპარტამენტის უფროსის
2020 წლის 7 თებერვლის SIS
3 20 00001920 წერილობითი
მომართვა

2020 წელი,
7 თებერვალი,
N89/02

2020 წელი,
7 თებერვალი,
N91/02

(შეიცავს 2 მოთხოვნას)
ითხოვს
ინფორმაციებს
საქართველოს პარლამენტის წევრის,
ირაკლი აბესაძის 2020 წლის 5
თებერვლის
N1418/3
1/20
წერილობითი მომართვის საფუძ ველზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპა ლიტეტის საკრებულოში დასაქ მებული შტატგარეშე
მოსამსა ხურეებისა და მათი ერთი თვის
სახელფასო
ჯამური
ოდენობის
შესახებ.

(შეიცავს 7 მოთხოვნას)
ითხოვს შემდეგ ინფორმაციებს:
1. განცხადების/საჩივრის
რაოდენობა საკრებულოს თანამშ რომლის
მიერ
პერსონალური
მონაცემების დაცვის მარეგული რებელი კანონმდელობის დარღვევის
თაობაზე;
2. რამდენ
თანამშრომელს
დაეკისრა დისციპლინური პასუხისმგებლობა პერსონალური მონაცემების დაცვის მარეგულირებელი
კანონმდებლობის დარღვევისთვის;
3. რა სახის დისციპლინური
პასუხისმგებლობა იქნა გამოყენე ბული მათ მიმართ;
4. კონკრეტულად რა შინაარსის დარღვევებისთვის მოხდა
დისციპლინური პასუხისმგებლობის
დაკისრება;
5. თანამშრომლებს
ჩაუტარდათ თუ არა ტრენინგ(ებ)ი
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის

ადრესატს პასუხი
გაეგზავნა 2020 წლის 11
თებერვალს, N02/91.
საკრებულოს აპარატის
უფროსის მოვალეობის
შემსრულებლის,
ნ.კაკაბაძის ხელმოწერით
(ვადების დაცვით).
პასუხი მოამზადა
საკრებულოს აპარატის
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის
ხელმძღვანელმა ადამიანური რესურსების
მართვის განყოფილების
უფროსმა, ე.ნიკიფმა.
ადრესატს გაეგზავნა
პასუხი 2020 წლის 21
თებერვალს, N02/135.
საკრებულოს აპარატის
უფროსის მოვალეობის
შემსრულებლის,
ნ.კაკაბაძის ხელმოწერით
(ვადების დაცვით).
პასუხი მოამზადა
საკრებულოს აპარატის
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის
ხელმძღვანელმა ადამიანური რესურსების
მართვის განყოფილების
უფროსმა, ე.ნიკიფმა

4
მარეგულირებელი
კანონმდებ
ლობის თაობაზე;
6. ტრენინგების
ჩატარების
შემთხვევაში, რამდენმა თანამშრომელმა
მიიღო
მონაწილეობა
ტრენინგ(ებ)ში;
7. რა
ღონისძიებები
იქნა
გატარებული
2019
წელს
საკრებულოში
პერსონალური
მონაცემების დაცვის გაუმჯობესების
მიზნით.
4.

5.

საქართველოს საერთაშორისო
გამჭვირვალობა საქართველოს
აღმასრულებელი
დირექ
ტორის, ეკა გიგაურის 2020
წლის 7 თებერვლის N03-5917
წერილობითი მომართვა

საქართველოს საერთა შორისო
გამჭვირვალობა
საქართველოს
აღმასრულებელი დირექტორის, ეკა
გიგაურის 2020 წლის 7
თებერვლის N03-6240 წერი ლობითი მომართვა

2020 წელი,
10 თებერვალი,
N97/02

2020 წელი,
10 თებერვალი,
N96/02

(შეიცავს 3 მოთხოვნას)
ითხოვს შემდეგ ინფორმაციებს:
1. 2010
–
2019
წლებში
საკრებულოში
არსებული
საზოგადოებასთან
/მედიასთან
ურთიერთობის
დეპარტამენტის
/სამსახურის
თანამშრომელთა
სრული რაოდენობა, მათ შორის
შტატგარეშე
თანამშრომლების
ჩათვლით (წლებისა და თვეების
მიხედვით ჩაშლილი);
2. 2010-2019
წლებში
საკრებულოში
არსებული
საზოგადოებასთან
/მედიასთან
ურთიერთობის
დეპარტამენტის
/სამსახურის თანამშრომელთა მიერ
აღებული ხელფასის / პრემიის/
ბონუსის / დანამატის სრული
რაოდენობა, მათ შორის შტატგარეშე
თანამშრომლების ჩათვლით;
3. საკრებულოში არსებული
საზოგადოებასთან
/მედიასთან
ურთიერთობის
დეპარტამენტის
/სამსახურის
თანამშრომელთა
რაოდენობისა
და
მათი
ანაზღაურების 2020 წლის გეგმა.

წერილი რეაგირებისათვის
გაეგზავნა ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტის
მერს,
2020 წლის 12 თებერვალს,
N02/93.

(შეიცავს 2 მოთხოვნას)
ითხოვს ინფორმაციებს:
1. 2010-2019
წლებში
საკრებულოს
მიერ
გაწეული
ნებისმიერი
სახის
რეკლამის
/სპონსორობის/ტელეშოპინგის,
პროგრამაში პროდუქტის (საქონლის
მომსახურების) პიარ ღონისძიების
წარმოების,
განთავსებისა
და
გავრცელების ხარჯის რაოდენობა
(წლებისა და თვეების მიხედვით);
2. 2020 წელს საკრებულოს
მიერ გასაწევი ნებისმიერი სახის
რეკლამის/სპონსორობის/ ტელეშოპინგის, პროგრამაში პროდუქტის
(საქონლის
მომსახურება) პიარ

წერილი რეაგირებისათვის
გაეგზავნა ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტის
მერს,
2020 წლის 12 თებერვალს,
N02/93.

ადრესატს პასუხი
გაეგზავნა 2020 წლის 21
თებერვალს, N02/136.
საკრებულოს აპარატის
უფროსის მოვალეობის
შემსრულებლის,
ნ.კაკაბაძის ხელმოწერით
(ვადების დაცვით ).
საბოლოო პასუხი მოამზადა
საკრებულოს აპარატის
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის
ხელმძღვანელმა- სამდივნო
განყოფილების უფროსმა,
საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელმა პირმა,
ც.პატარიძემ.

ადრესატს პასუხი
გაეგზავნა 2020 წლის 21
თებერვალს, N02/136.
საკრებულოს აპარატის
უფროსის მოვალეობის
შემსრულებლის,
ნ.კაკაბაძის ხელმოწერით
(ვადების დაცვით ).
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6.

საქართველოს საერთა შორისო
გამჭვირვალობა
საქართველოს
აღმასრულებელი დირექტორის, ეკა
გიგაურის 2020 წლის 7
თებერვლის N03-6565 წერილობითი მომართვა

2020 წელი,
10 თებერვალი,
N98/02

ღონისძიების წარმოების, განთავსებისა
და
გავრცელებისათვის
დაგეგმილი ხარჯი.

საბოლოო
პასუხი
მოამზადა
საკრებულოს
აპარატის
მეორადი
სტრუქტურული
ერთეულის
ხელმძღვანელმასამდივნო განყოფილების
უფროსმა, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე პასუ ხისმგებელმა
პირმა,
ც.პატარიძემ.

( შეიცავს 2 მოთხოვნას)
ითხოვს ინფორმაციებს:
1.
2010 წლიდან დღემდე
საკრებულოს
მიერ
რამდენი
პირისათვის და რა სახის საჩუქარი
(მისალოცი
ბარათები,
ფასიანი
საჩუქრები და ა.შ.) იქნა გაგზავნილი
/გადაცემული, შესაბამისი მიზნობ რიობის, კატეგორიის /ტიპის და
ღონისძიების მითითებით;
2. რა
თანხა
დაიხარჯა
თითოეული ტიპის საჩუქრის შეძენადამზადება-ტრანსპორტირებისათ ვის.

წერილი რეაგირებისათვის
გაეგზავნა ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტის მერს,
2020 წლის 12 თებერვალს,
N02/93;
ადრესატს პასუხი
გაეგზავნა 2020 წლის 21
თებერვალს N02/136.
საკრებულოს აპარატის
უფროსის მოვალეობის
შემსრულებლის,
ნ.კაკაბაძის ხელმოწერით
(ვადების დაცვით ).
პასუხი მოამზადა
საკრებულოს აპარატის
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის
ხელმძღვანელმა- სამდივნო
განყოფილების უფროსმა,
საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელმა პირმა,
ც.პატარიძემ.

7.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი
სტრუქტურული
ერთეულის-ადმინისტრა ციული სამსახურის ხელმ ძღვანელის,
ლევან
კინწურაშვილის 2020 წლის
7 თებერვლის N01/3427
წერილობითი მომართვა

2020 წლის
11 თებერვალი,
N 100/02

(შეიცავს 4 მოთხოვნას)
ითხოვს შემდეგ ინფორმაციებს:
საქართველოს სახალხო დამცველის
აპარატის 2020 წლის 5 თებერვლის
N12-2/1295 წერილობითი მომართვის საფუძველზე:
1. 2019
წელს
რამდენი
ტრენინგ-სემინარი
ჩაუტარდა
მუნიციპალიტეტში,
გენდერის
მრჩეველ(ებ)ს?
2. 2019 წელს, რა კონკრეტული
აქტივობები
განხორციელდა
(შესაბამისი თარიღის მითითებით
და
აქტივობის
აღწერით)
გენდერული
თანასწორობის
კუთხით არსებული პრობლემების

პასუხი გაეგზავნა
ადრესატს 2020 წლის 20
თებერვალს N02/125.
(ვადების დაცვით)
პასუხი მოამზადა ქალაქ
ქუთაისის
მუნიციპალიტეტის
გენდერული
თანასწორობის საბჭომ
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გამოსავლენად
და
ქალთა
უფლებრივი
მდგომარეობის
გასაუმჯობესებლად?
3. ქალთა
ეკონომიკური,
პოლიტიკური და უფლებრივი
გაძლიერებისკენ
მიმართული
რამდენი პროექტი ჩატარდა 2019
წელს და რა საკითხებს ეხებოდა
თითოეული მათგანი?
4. რამდენი ასეთი პროექტი
დააფინანსა მუნიციპალიტეტმა და
რამდენი იყო მისი კონტრიბუცია
თითოეულ მათგანში?
8. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი
სტრუქტურული
ერთეულის-ადმინისტრა ციული სამსახურის ხელმ ძღვანელის
მოვალეობის
შემსრულებლის,
გიორგი
სვანიძის 2020 წლის 20
თებერვლის
N01/4605
წერილობითი მომართვა

2020 წლის
20 თებერვალი,
N169/02

(შეიცავს 2 მოთხოვნას)
ითხოვს
ინფორმაციებს
საქართველოს პარლამენტის წევრის,
ირაკლი აბესაძის 2020 წლის 19
თებერვლის N2085/3-1/20 წერილო ბითი მომართვის საფუძველზე, თუ
რამდენი
პირია
დასაქმებული
შტატით და შტატგარეშედ:
ა. საკრებულოში;
ბ. მერიაში.

ადრესატს პასუხი გაეგზანა
2020 წლის 27 თებერვალს
N02/157.
საკრებულოს აპარატის
უფროსის მოვალეობის
შემსრულებლის,
ნ.კაკაბაძის ხელმოწერით
(ვადების დაცვით ).
პასუხი მოამზადა
საკრებულოს აპარატის
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის
ხელმძღვანელმა - სამდივნო
განყოფილების უფროსმა,
საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელმა პირმა,
ც.პატარიძემ.

9. საქართველოს საერთა შორისო
გამჭვირვალობა
საქართველოს
აღმასრულებელი დირექტორის, ეკა
გიგაურის 2020 წლის 25
თებერვლის
N03-6624
წერილობითი მომართვა

2020 წლის
28 თებერვალი,
N 202/02

(შეიცავს 13 მოთხოვნას)
ითხოვს ინფორმაციებს (20152019 წლების მიხედვით):
1. მამხილებელთა
რამდენი
განცხადება დაფიქსირდა ქალაქ
ქუთაისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოში;
2. მიღებული
მხილების
განცახდებებიდან რამდენი განხ ორციელდა შემდეგი ფორმებით:
წერილობით, ზეპირად, ელექტრო ნულად, მამხილებელთა პორტალის
(mkileba.gov.ge)საშუალებით, ტელე ფონით, ფაქსით?
3. მიღებული მხილებებიდან
რამდენი იყო ანონიმური და რამდენი
არაანონიმური?
4. მიღებული მამხილებელთა
განცხადებებიდან რამდენი იქნა
მიღებული განსახილველად?

ადრესატს პასუხი გაეგზანა
2020 წლის 6 მარტს
N02/204.
საკრებულოს აპარატის
უფროსის მოვალეობის
შემსრულებლის,
ნ.კაკაბაძის ხელმოწერით
(ვადების დაცვით ).
საკრებულოს იურიდიულ
საკითხთა კომისიის
თავმჯდომარის,
ვ.გარდაფხაძის
ინფორმაციის საფუძველზე,
საბოლოო პასუხი
მოამზადა საკრებულოს
აპარატის მეორადი
სტრუქტურული
ერთეულის
ხელმძღვანელმა- სამდივნო
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5. იყო თუ არა შემთხვევები,
როდესაც მხილების განცხადების
განხილვა
გაგრძელდა
„საჯარო
სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“
კანონით
გათვალისწინებულ
(მუხლი 206 ) ერთ თვეზე მეტ ხანს?
თუკი,
რამდენი
იყო
ასეთი
შემთხვევა?
6. მიღებული მამხილებელთა
განცხადებების განხილვის შედეგად
რამდენით გაირკვა, რომ ჩადენილი
დარღვევა შესაძლებელია გახდეს
მხილებულისათვის
ადმინისტრაციული,
სამოქალაქო,
ან
სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობის
დაკისრების
საფუძველი („საჯარო სამსახურში
ინტერესთა შეუთავსებლობისა და
კორუფციის შესახებ“ კანონის მუხლი
206 );
7. რამდენი ასეთი შემთხვევა
გადაიგზავნა შესაბამის უფლებამოსილ ორგანოში ( რომელ ორგანოში
რამდენი საქმე გაიგზავნა)?
8. მიღებული მამხილებელთა
განცხადებების განხილვის შედეგად
რამდენის შემთხვევაში
გაატარა
ქუთაისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულომ ზომები მხილებულის
წინააღმდეგ?
9. რამდენი შემთხვევა დაფიქსირდა, როდესაც მამხილებელმა
გაასაჩივრა განცხადების განმხილველი ორგანოს მიერ „საჯარო
სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“
კანონის 204 მუხლის მოთხოვნების
დარღვევა?
10. მხილების
განცხადებაზე
მიღებული
რამდენი
გადაწყვეტილება გასაჩივრდა საქართველოს
ადმინისტრაციული
კანონმდებლობით დადგენილი წესით?
11. რამდენი შემთხვევა იყო
როდესაც
„საჯარო
სამსახურში
ინტერესთა შეუთავსებლობისა და
კორუფციის შესახებ“ კანონის 203
მუხლის შესაბამისად მამხილებლის
მიმართ მიმდინარე ადმისტრა ციული, სამოქალაქო ან სისხლის
სამართლის პროცესი შეჩერდა?
12. მამხილებლებს
შორის
რამდენი
გათავისუფლდა
თანამდებობიდან ან ჩამოქვეითდა
მხილების შემდეგ?

განყოფილების უფროსმა,
საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელმა პირმა,
ც.პატარიძემ.
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13. რა საფუძვლით გათავისუფლდა, ჩამოქვეითდა თითოეული
მამხილებელი?
10 საქველმოქმედო ჰუმანი ტარული ცენტრი „აფხაზეთის“
რეგიონალური
კოორდინატორის,
მ.
ჩაფიჩაძის 2020 წლის 11
მარტის NCA0041200601721
წერილობითი განცხადება

2020 წლის
12 მარტი,
N 282/02

11 ინფორმაციის თავისუ 2020 წლის
ფლების
განვითარების
13 მარტი,
ინსტიტუტის მ/წლის 13
მარტის
წერილობითი
(მიღებულია საჯარო
მომართვა
ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელი
პირის ელ.
ფოსტაზე)

12 „საერთაშორისო გამჭვირ ვალობა
საქართველოს“
ქუთაისის რეგიონული
ოფისის კოორდინატორს,
ქალბატონ
ლელა
მოწონელიძის 2020 წლის 8
აპრილის N03/ქ-1070 წერილობითი მომართვა

2020 წლის 8
აპრილი,
N364/02

(შეიცავს 3 მოთხოვნას)
ითხოვს შემდეგ ინფორმაციებს:
1. ქუთაისის
მუნიციპა
ლიტეტში მოსახლეობის ტრანს პორტის მომსახურების მარეგუ ლირებელი აქტების შესახებ;
2. ქუთაისის
მუნიციპა
ლიტეტის
ტერიტორიაზე
გარე
ვაჭრობისა
და
ბაზრობების
დამაორგანიზებელი
მარეგუ
ლერებელი აქტების შესახებ;
3. ქუთაისის
მუნიციპა
ლიტეტში სივრცის გეგმარებისა და
მშენებლობის ნებართვების გაცემის
რეგულირების შესახებ მიღებული
აქტების თაობაზე.

(შეიცავს 1 მოთხოვნას)
ითხოვს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა
და
პროაქტიულ
გამოქვეყნებაზე
პასუხისმგებელ
პირთა
მონაცემთა ბაზის
განახლებასთან
დაკავშირებით
მონაცემების მიწოდებას.

(შეიცავს 1 მოთხოვნას)
ითხოვს
ინფორმაციას
იმის
თაობაზე, გეგმავს თუ არა ქალაქ
ქუთაისის
მუნიციპალიტეტის
მერია
ქმედითი
ნაბიჯების
გადადგმას ა (ა) იპ „ქუთგანათების
სერვისის“ ხარჯის შემცირების
შესახებ.

ადრესატს პასუხი
გაეგზავნა 2020 წლის 23

მარტს, N02/255,
საკრებულოს აპარატის
უფროსის მოვალეობის
შემსრულებლის,
ნ.კაკაბაძის ხელმოწერით
(ვადების დაცვით ).
პასუხი მოამზადა
საკრებულოს აპარატის
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის
ხელმძღვანელმა- სამდივნო
განყოფილების უფროსმა,
საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელმა პირმა,
ც.პატარიძემ.
ადრესატს პასუხი
გაეგზავნა 2020 წლის 19
მარტს, საჯარო
ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელი პირის,
ც.პატარიძის მიერ
(ვადების დაცვით ).

ადრესატს პასუხი
გაეგზავნა 2020 წლის 13
აპრილს, N02/323
საკრებულოს აპარატის
უფროსის მოვალეობის
შემსრულებლის,
ნ.კაკაბაძის ხელმოწერით
(ვადების დაცვით ).
პასუხი მოამზადა
საკრებულოს აპარატის
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის
ხელმძღვანელმა- სამდივნო
განყოფილების უფროსმა,
საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
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უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელმა პირმა,
ც.პატარიძემ.
ამასთან, „საერთაშორისო
გამჭვირვალობა საქართვე ლოს“ ქუთაისის რეგიონული ოფისის კოორდინატორის, ქალბატონი ლელა
მოწონელიძის
წერილი,
დამატებითი ინფორმაციის
მოძიების მიზნით, რეაგირებისათვის გაეგზავნა ქალაქ
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის
შემსრულებელს,
ბატონ
დავით ერემეიშვილს, 2020
წლის 13 აპრილს, N02/322.
(ორგანიზაციას მერიის
მიერ, პასუხი მიწოდებული
აქვს სრულყოფილად)
13 მოქალაქე
ჯანერი
ღვინიანიძის
(მცხოვრები
ქალაქ
ქუთაისში,
ნაფეტვარიძის ქუჩა N14-ში)
2020 წლის 27 მაისის
წერილობითი განცხადება

14 მოქალაქე
(მცხოვრები

ქეთი

ეფაძის
ქალაქ

თბილისში, ვ.კუპრაძის ქუ ჩის N72, კორპ. 21. ბ. N29-ში)
2020 წლის 1-ლი ივნისის
წერილობითი განცხადება

2020 წლის 27
მაისი,
N481/02

2020 წლის 1-ლი
ივნისი,
N503/02

(შეიცავს 1 მოთხოვნას)
ითხოვს
ქალაქ
ქუთაისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს
2020 წლის 26 თებერვლის N141
დადგენილებას „ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
ზონების
საზღვრების
აღწერის,
ტერიტორიულ
ზონებსა
და
ქვეზონებში მოქცეული არასასოფლო
– სამეურნეო დანიშნულების მიწის
ნაკვეთების საწყისი საპრივატიზებო
საფასურის განსაზღვრის შესახებ“.

(შეიცავს 5 მოთხოვნას)
ითხოვს
ინფორმაციებს
9
აპრილთან,
სამოქალაქო
ომთან,
აფხაზეთისა
და
სამაჩაბლოს
კონფლიქტებთან
დაკავშირებით
გატარებული ღონისძიებების თაობაზე (დაღუპული პირების ხსოვნის
პატივგების
მიზნით,
ქუჩების,
მოედნების, სკვერების სახელდების,

ადრესატს პასუხი
გაეგზავნა 2020 წლის 3
ივნისს, N02/452
საკრებულოს აპარატის
უფროსის მოვალეობის
შემსრულებლის,
ნ.კაკაბაძის ხელმოწერით
(ვადების დაცვით ).
პასუხი მოამზადა
საკრებულოს აპარატის
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის
ხელმძღვანელმა- სამდივნო
განყოფილების უფროსმა,
საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელმა პირმა,
ც.პატარიძემ.

ადრესატს პასუხი
გაეგზავნა 2020 წლის 2
ივნისს, N02/452
საკრებულოს აპარატის
უფროსის მოვალეობის
შემსრულებლის,
ნ.კაკაბაძის ხელმოწერით
(ვადების დაცვით ).

10
სხვადასხვა სიმბოლოების, მემორია ლების, ძეგლების, სკულპტურების,
მონუმენტების, საფლავის ქვების
შექმნის, 1992-2003; 2004 -2012; 20132019 წლებში 9 აპრილის აღნიშვნის
შესახებ და სხვ.).

პასუხი მოამზადა
საკრებულოს აპარატის
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის
ხელმძღვანელმა- სამდივნო
განყოფილების უფროსმა,
საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელმა პირმა,
ც.პატარიძემ.
ამასთან,
მოქალაქე
ქ.
ეფაძის განცხადება, დამატებითი ინფორმაციის მოძიების მიზნით, შემდგომი
რეაგირებისათვის
გაეგზავნა
ქალაქ
ქუთაისის
მუნიციპალიტეტის მერის
მოვალეობის
შემსრულებელს,
ბატონ
დავით
ერემეიშვილს, 2020 წლის 2
ივნისს, N02/451.

15 მოქალაქე ხატია ბანძელაძის
(მცხოვრები
ქუთაისსი,

ქალაქ
თამარ

მეფის

ქუჩია N54-ში) 2020 წლის 10
ივნისის

2020 წლის 10
ივნისი,
N557/02

წერილობითი

განცხადება

(შეიცავს 1 მოთხოვნას)
ითხოვს
ქალაქ
ქუთაისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს
სხდომების ოქმებს 2019 წლის
ოქტომბრიდან 2020 წლის მაისის
ჩათვლით, სხდომებზე დამტკიცებული დღის წესრიგის, დამსწრე
წევრებისა
და
მიღებული
გადაწყვეტილებების შესახებ.

ადრესატს პასუხი
გაეგზავნა 2020 წლის 23
ივნისს, N02/531
საკრებულოს
თავმჯდომარის
მოვალეობის
შემსრულებლის,
ი.შენგელიას ხელმოწერით
(ვადების დაცვით ).
პასუხი მოამზადა
საკრებულოს აპარატის
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის
ხელმძღვანელმა- სამდივნო
განყოფილების უფროსმა,
საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელმა პირმა,
ც.პატარიძემ.

16 მოქალაქე
კაკაურიძის

მამუკა
(მცხოვრები

ქალაქ

ქუთაისში,

კეკელიძის ქუჩის N21-ში)
2020

წლის

22

ივნისის

წერილობითი განცხადება

2020 წლის 23
ივნისი,
N611/02

(შეიცავს 1 მოთხოვნას)
ითხოვს 2012 წლის 30 მაისის
N270 განკარგულების დამოწმებულ
ასლს.

ადრესატს პასუხი გაეგზავნა 2020 წლის 24 ივნისს,
N02/535. საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის
შემსრულებლის,
ი.შენგელიას ხელმოწერით.
ვადების დაცვით.

11
პასუხი მოამზადა
საკრებულოს აპარატის
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის
ხელმძღვანელმა- სამდივნო
განყოფილების უფროსმა,
საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელმა პირმა,
ც.პატარიძემ.

17 საქართველოს
მენტის
კაპანაძის
ივნისის

პარლა-

წევრის,
2020

სერგი

წლის 24

N5366/1-6/20

წერილობითი მომართვა

2020 წლის 24
ივნისი,
N617/02

(შეიცავს 1 მოთხოვნას)
ითხოვს
ინფორმაციას
ქალაქ
ქუთაისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს მიერ 2012-2019 წლებში
(ცალკეული წლების მიხედვით)
გაწეული
წარმომადგენლობითი
ხარჯების შესახებ

წერილი,
კუთვნილებისამებრ,
რეაგირები
სათვის გაეგზავნა ქალაქ
ქუთაისის
მუნიციპალიტეტის მერის მოვალე ობის შემსრულებელს, 2020
წლის 24 ივნისს (N02/538),
რომლის თაობაზეც ეცნობა
ადრესატს 2020 წლის 25
ივნისს, N02/541 წერილობითი
მიმართვით,
რომელიც
გაიგზავნა
საკრებულოს
თავმჯდომარის
მოვალეობის
შემსრულებლის,
ი.შენგელიას ხელმოწერით
(ვადების დაცვით ).
პასუხი მოამზადა
საკრებულოს აპარატის
მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის
ხელმძღვანელმა- სამდივნო
განყოფილების უფროსმა,
საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელმა პირმა,
ც.პატარიძემ.

საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი- სამდივნო განყოფილების უფროსი,
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი, ც.პატარიძე

