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სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის უფროსს

ბატონ გურამ ამირიძეს

ბატონო გურამ,

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

საფუძველზე, გთხოვთ, ქვემოთ მოცემული ცხრილის მიხედვით მოგვაწოდოთ 

ინფორმაცია 2020 წელს სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით 

შემოსულ განცხადებებთან დაკავშირებით. 
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პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
მიხეილ სარჯველაძე
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საქართველოს პარლამენტის წევრს
ბატონ მიხეილ სარჯველაძეს

 
 
ბატონო მიხეილ,
 
  თქვენი 2021 წლის #7988/4-2-/21 წერილის პასუხად წარმოგიდგენთ ინფორმაციას
სსიპ-საქართველოს შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის მიერ 2020 წელს გაცემული საჯარო
ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსულ განცხადებებთან დაკავშირებით.
 
დანართი 2 გვერდზე.
 
 
პატივისცემით,

სამსახურის უფროსის მოადგილე
მაღლაკელიძე შალვა



 

 

 
 
# 

 
განცხადების 
ავტორი 

 
განცხადების 
შემოსვლის 
თარიღი 

 
რამდენი 
საკითხი 
იყო განცხადე 
ბაში შეტანილი 

 
პასუხის 
გაცემის  
თარიღი 

დადგენილი 
ვადის 
გადაცილების 
შემთხვევაში 
ვადაგადაცილების 
მიზეზი 

 
უარის თქმის 
მიზეზი 

 
შენიშვნა 

1 საქართველოს ოკუპირირებულ 
ტერიტორიებიდან დევნილთა ,შრომის, 
ჯანმრთლობის და სოციალური  
უზრუნველყოფის  სამინისტრო 

29.01.20 ინფორმ. 2018 წწ. 
გაწეული 
დანახარჯ.შესახებ 

26.02.20  
ქვეყანაში 
არსებული 
ეპიდვითარების 
გამო 
 

  

2 საქართველოს პროკურატურის 
ქ.თბილისის პროკურატურა 

07.02.20 მოქ.მ.წ.სამედ.წიგნაკის 
ქსეროასლის 
მიწოდების შესახებ 

17.02.20    

3. საერთაშორისო გამჭვირვალეობა 
საქართველო 

10.02.20 2 პუნქტი 24.06.20  
ქვეყანაში 
არსებული 
ეპიდვითარების 
გამო 
 

  

4, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა 
საქართველო 

10.02.20 3პუნქტი 24.06.20 ქვეყანაში 
არსებული 
ეპიდვითარების 
გამო 
 

  

5 საერთაშორისო გამჭვირვალეობა 
საქართველო 

17.06.20 3 პუნქტი 24.06.20    

6 საერთაშორისო გამჭვირვალეობა 
საქართველო 

17.06.20 2 პუნქტი 24.06.20    

7 საქართველოს პროკურატურის შიდა 
ქართლისა და მცხეთა მთიანეთის 
საოლქო პროკურატურა 

09.10.20 მოქ.ვ.ფ. სამ.წიგნაკის 
ქსეროასლის შესახ 
 

09.10.20    



 

 

8 პროკურატურის ქ.თბილისის 
პროკურატურა 

24.11.20 მოქ. მ.კ. სამ.წიგნაკის 
ჩანაწ. ქსეროასლის 
შესახებ 

27.11.20    

9 საქართველოს ოკუპირირებულ 
ტერიტორიებიდან დევნილთა ,შრომის, 
ჯანმრთლობის და სოციალური  
უზრუნველყოფის  სამინისტრო 

2.07.20 მოქ.ი.ე. საარქივო 
ცნობა 

2.07.20    

10 ინფორმაციის თავისუფლების 
განვითარების ინსტიტუტი-IDFI 

12.10.20 
 

20 პუნქტი  ანგარიშის 
აღრიცხვის დროს 
არსებული 
ტექნიკური 
ხარვეზი, რამაც 
გამოიწვია 
პასუხის 
ადრესატამდე 
მიუწოდებლობა 
 

  

11 საქართველოს ოკუპირირებულ 
ტერიტორიებიდან დევნილთა ,შრომის, 
ჯანმრთლობის და სოციალური  
უზრუნველყოფის  სამინისტრო 

22.09.20 მოქ. ჯ.რ. სსე 
შემოწმების აქტის 
ამონაწერი 

23.09.20    

 


