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1
 პაპუნა შუშანია, ტელეკომპანია ,,იმედი"-

ს ჯურნალისტი
პრემია-დანამატების თოაბაზე 49 09.01.2018 08/54 10.01.2018

2

ჯემალ ჭკადუა, საქართველოს 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 

ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი

რეორგანიზაციის თოაბზე 57 10.01.2018 08/79 11.01.2018

3

ნიკანორ მელია, ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის პოლიტ. საბჭოს 

თავმჯდომარე

ავტომობილებისა და საწვავის 

ლიმიტის თაობაზე
141 17.01.2018 08/168 23.01.2018

4

ჯემალ ჭკადუა, საქართველოს 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 

ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი

გენდერულ საკითხებში 

კონსულტანტის პოზიციის 

თაობაზე

201 24.01.2018 08/185 25.01.2018

შემოსული საჯარო ინფორმაციის რეესტრი



5
სახელმწიფო რწმუნებული - 

გუბერნატორი -  ლევან შონია ;

გენდერულ საკითხებში 

კონსულტანტის პოზიციის 

თაობაზე

191 23.01.2018 08/187 25.01.2018

6
ჯემალ ჭკადუა, საიას ზუგდიდის 

ოფისის ხელმძღვანელი

გენდერულ საკითხებში 

კონსულტანტის პოზიციის 

თაობაზე

245 29.01.2018 08/243 30.01.2018

7

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ფრაქციის „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა“ თავმჯდომარე 

რამაზი გულუა

სოციალური პროგრამებისათვის 

გამოყოფილი თანხების თაოაბზე
46 09.01.2018 26/216 15.01.2018

8

საპროცედურო საკითხთა და წესების 

კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე 

ხათუნა გოგორიშვილი

თანამდებობრივი სარგოებისა და 

რანგირების შესახებ
273 30.01.2018 08/252 31.01.2018

9

 სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო 

ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე 

კონსტანტინე კანდელაკი

ინფორმაცია მერიის 

თანამდებობის პირებზე
289 31.01.2018 08/319 09.02.2018

10

ანა საბახტარაშვილი, ააიპ 

,,ინფრატრუქტურის მშენებელთა 

ასოციაცია"-ს დირექტორი

შესყიდვების თაობაზე 42 09.01.2018 25/403 19.02.2018



11 მოქალაქის განცხადება
ინფრასტრუქტურული 

პროექტების თაობაზე
747 02.03.2018 08/577 12.03.2018

12

საერთაშორისო გამჭვირვალობა-

საქართველოს აღმასრულებელი 

დირექტორი ეკა გიგაური

სპორტული კლუბების 

დაფინანსების თაობაზე
899 15.03.2018 08/659 16.03.2018

13

ჯემალ ჭკადუა, საქართველოს 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 

ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი

მუნიციპალიტეტის ქონების 

პრივატიზების თაობაზე
1089 29.03.2018 05/897 18.04.2018

14

ანა საბახტარიშვილი, 

ააიპ,,ინფრასტრუქტურის მშენებელთა 

ასოციაცია"

შესყიდვების თაობაზე 1796 24.05.2018 25/278 02.06.2018

15

ანა საბახტარიშვილი, 

ააიპ,,ინფრასტრუქტურის მშენებელთა 

ასოციაცია"

შესყიდვების თაობაზე 2198 22.07.2018 25/380 30.07.2018

16
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 

სსიპ,,მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს“

დასაქმებული შშმ პირების 

თაობაზე
2218 25.07.2018 26./1542 28.07.2018



17

არჩილ თოდუა, ,,საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა -საქართველო’’-ს 

ზუგდიდის რეგიონული 

წარმომადგენლობის კოორდინატორი

გენდერული სტატისტიკის 

თოაბაზე
2402 10.07.2018 08/1669 12.07.2018

18

ჯემალ ჭკადუა, საქართველოს 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 

ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი
ბიუჯეტის თაობაზე 2957 24.08.2018 24/2063 27.08.2018

19

ანა საბახტარიშვილი, 

ააიპ,,ინფრასტრუქტურის მშენებელთა 

ასოციაცია"

შესყიდვების თაობაზე 3005 27.08.2018 25/530 08.09.2018

21

ჯემალ ჭკადუა, საქართველოს 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 

ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი

სასმელი წყლის 

მოწესრიგებისათვის საჭირო 

პროექტების თაობაზე

3369 27.09.2018 08/1005 11.10.2018

22

არჩილ თოდუა, ,,საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა -საქართველო’’-ს 

ზუგდიდის რეგიონული 

წარმომადგენლობის კოორდინატორი

მერიაში დასაქმებული პირების 

სამივლინებო, 

სატელეკომუნიკაციო, 

წარმომადგენლობითი, შრომითი 

ანაზღაურებისა და 

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე 

რიცხული ავტოსატრასპორტო 

3196 13.09.2018 08/2304 01.10.2018

20

 ანა საბახტარიშვილი, 

ააიპ,,ინფრასტრუქტურის მშენებელთა 

ასოციაცია"

შესყიდვების თაობაზე 3366 27.09.2018 25/560 08.10.2018



23
მალხაზ ბასილაია, ა(ა)იპ ,,სამეგრელოს 

მედია ორგანიზაცია''- ს დირექტორი
სამივლინებო ხარჯების თაობაზე 3550 15.10.2018 08/2452 17.10.2018

24

 ეგნატე შამუგია, საქართველოს 

რეფორმების ასოციაცია, ფაქტ-მეტრის 

რეგიონული ანალიტიკოსი

თანამშრომელთა შვებულების 

თაობაზე
3618 17.10.2018 08/2477 22.10.2018

25

ჯემალ ჭკადუა, საქართველოს 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 

ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი,

თანამშრომელთა შვებულების 

თაობაზე
3707 23.10.2018 08/2536 26.10.2018

26

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს 

საქართველოსაღმასრულებელ 

დირექტორს ნინო ხუხუა

ბიეჯეტისა და 

ინფრასტრუქტურული 

პროექტების თაობაზე

3830 05.11.2018 14/883 17.11.2018

27

არჩილ თოდუა, ,,საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა -საქართველო’’-ს 

ზუგდიდის რეგიონული 

წარმომადგენლობის კოორდინატორი

მრჩეველთა საბჭოს 

შემადგენლობისა და 

ინიცირებული საკითხების 

თაობაზე

3782 30.10.2018 08/2599 06.11.2018

28

ანა საბახტარიშვილი, 

ააიპ,,ინფრასტრუქტურის მშენებელთა 

ასოციაცია". 

შესყიდვების თაობაზე 3972 14.11.2018 25/788 25.11.2018

29

 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ფრაქციის „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა“ თავმჯდომარე 

რამაზ გულუა

სოციალური პროგრამებისათვის 

გამოყოფილი თანხების თაოაბზე
3853 05.11.2018 26/2672 15.11.2018



30
ნინო თოლორაია, ინტერნეტგამოცემა 

,,ლაივპრესი''-ს ჟურნალისტი,

გაცემული პრემია დანამატების 

თაობაზე
3981 15.11.2018 08/2697 19.11.2018

31

 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ფრაქციის „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა“ თავმჯდომარე 

რამაზ გულუა

დაბის კეთილმოწყობისათვის 

დახარჯული თახების 

დოკუმენტაციების გამოტხოვის 

თაობაზე

3276 18.09.2018 24/2706 20.11.2018

32

 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ფრაქციის „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა“ თავმჯდომარე 

რამაზ გულუა

თანამშრომელთა შვებულების 

თაობაზე
4011 16.11.2018 08/2708 20.11.2018

33

 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ფრაქციის „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა“ თავმჯდომარე 

რამაზ გულუა

დაბის კეთილმოწყობისათვის 

დახარჯული თახის თაობაზე
3389 28.09.2018 24/2712 22.10.2018

34
,, მმართველობის მონიტორინგის 

ცენტრი "-ს მკვლევარი ანა აბაშიძე
საჯარო ინფორმაციის თაობაზე 3429 02.10.2018 20/2723 20.10.2018

35

 მადონა ხარებავა, შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ქალთა და 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვთა დედათა ასოციაცია ,,დეას" 

აღმასრულებელი დირექტორი.

საჯარო ინფორმაციის თაობაზე 4201 05.12.2018 _ _


