
         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

7980/3-23/22
31-08-2022

შიდა ქართლის  სახელმწიფო რწმუნებულს 
       

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებთან 
დაკავშრებით:  
1. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან   ამ წერილზე თქვენი პასუხების მომზადების პერიოდამდე 
შესყიდული საწვავის ოდენობა თვეების მიხედვით.

2. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე   
თანამდებობის პირებზე/თანამშრომელებზე (ცალ-ცალკე სახელის და გვარის მითითებით) 
გაცემული საწვავის ოდენობა და ღირებულება თვეების მიხედვით;

3. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე  (ცალ-ცალკე) 
თანამდებობის პირებზე განპიროვნებული ავტომობილების მიერ გავლილი კილომეტრაჟი და 
100 კილომეტრზე საშუალო წვის მაჩვენებლები;

4. დღეის  მდგომარეობით რამდენი ავტომობილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, მათი 
მოდელის და გამოშვების წელის მითითებით.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხატია დეკანოიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

7981/3-23/22
31-08-2022

კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულს
       

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებთან 
დაკავშრებით:  
1. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან   ამ წერილზე თქვენი პასუხების მომზადების პერიოდამდე 
შესყიდული საწვავის ოდენობა თვეების მიხედვით.

2. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე   
თანამდებობის პირებზე/თანამშრომელებზე (ცალ-ცალკე სახელის და გვარის მითითებით) 
გაცემული საწვავის ოდენობა და ღირებულება თვეების მიხედვით;

3. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე  (ცალ-ცალკე) 
თანამდებობის პირებზე განპიროვნებული ავტომობილების მიერ გავლილი კილომეტრაჟი და 
100 კილომეტრზე საშუალო წვის მაჩვენებლები;

4. დღეის  მდგომარეობით რამდენი ავტომობილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, მათი 
მოდელის და გამოშვების წელის მითითებით.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხატია დეკანოიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

7974/3-23/22
31-08-2022

გურიის სახელმწიფო რწმუნებულს
      
      

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებთან 
დაკავშრებით:  
1. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან   ამ წერილზე თქვენი პასუხების მომზადების პერიოდამდე 
შესყიდული საწვავის ოდენობა თვეების მიხედვით.

2. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე   
თანამდებობის პირებზე/თანამშრომელებზე (ცალ-ცალკე სახელის და გვარის მითითებით) 
გაცემული საწვავის ოდენობა და ღირებულება თვეების მიხედვით;

3. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე  (ცალ-ცალკე) 
თანამდებობის პირებზე განპიროვნებული ავტომობილების მიერ გავლილი კილომეტრაჟი და 
100 კილომეტრზე საშუალო წვის მაჩვენებლები;

4. დღეის  მდგომარეობით რამდენი ავტომობილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, მათი 
მოდელის და გამოშვების წელის მითითებით.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხატია დეკანოიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

7983/3-23/22
31-08-2022

მცხეთა-მთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებულს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებთან 
დაკავშრებით:  
1. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან   ამ წერილზე თქვენი პასუხების მომზადების პერიოდამდე 
შესყიდული საწვავის ოდენობა თვეების მიხედვით.

2. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე   
თანამდებობის პირებზე/თანამშრომელებზე (ცალ-ცალკე სახელის და გვარის მითითებით) 
გაცემული საწვავის ოდენობა და ღირებულება თვეების მიხედვით;

3. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე  (ცალ-ცალკე) 
თანამდებობის პირებზე განპიროვნებული ავტომობილების მიერ გავლილი კილომეტრაჟი და 
100 კილომეტრზე საშუალო წვის მაჩვენებლები;

4. დღეის  მდგომარეობით რამდენი ავტომობილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, მათი 
მოდელის და გამოშვების წელის მითითებით.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხატია დეკანოიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

7975/3-23/22
31-08-2022

სამცხე ჯავახეთის  სახელმწიფო რწმუნებულს 

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებთან 
დაკავშრებით:  
1. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან   ამ წერილზე თქვენი პასუხების მომზადების პერიოდამდე 
შესყიდული საწვავის ოდენობა თვეების მიხედვით.

2. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე   
თანამდებობის პირებზე/თანამშრომელებზე (ცალ-ცალკე სახელის და გვარის მითითებით) 
გაცემული საწვავის ოდენობა და ღირებულება თვეების მიხედვით;

3. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე  (ცალ-ცალკე) 
თანამდებობის პირებზე განპიროვნებული ავტომობილების მიერ გავლილი კილომეტრაჟი და 
100 კილომეტრზე საშუალო წვის მაჩვენებლები;

4. დღეის  მდგომარეობით რამდენი ავტომობილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, მათი 
მოდელის და გამოშვების წელის მითითებით.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხატია დეკანოიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

7975/3-23/22
31-08-2022

სამცხე ჯავახეთის  სახელმწიფო რწმუნებულს 

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებთან 
დაკავშრებით:  
1. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან   ამ წერილზე თქვენი პასუხების მომზადების პერიოდამდე 
შესყიდული საწვავის ოდენობა თვეების მიხედვით.

2. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე   
თანამდებობის პირებზე/თანამშრომელებზე (ცალ-ცალკე სახელის და გვარის მითითებით) 
გაცემული საწვავის ოდენობა და ღირებულება თვეების მიხედვით;

3. 2021 წლის 1 სექტემბრიდან ამ წერილზე პასუხების მომზადების პერიოდამდე  (ცალ-ცალკე) 
თანამდებობის პირებზე განპიროვნებული ავტომობილების მიერ გავლილი კილომეტრაჟი და 
100 კილომეტრზე საშუალო წვის მაჩვენებლები;

4. დღეის  მდგომარეობით რამდენი ავტომობილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, მათი 
მოდელის და გამოშვების წელის მითითებით.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხატია დეკანოიძე


