
 
 
 
 

დანართი #1 
 

პერიოდი მოქალაქეთა 

განცხადებები

ს საერთო 

რაოდენობა 

განცხადებებში 

დასახელებული ძირითადი 

პრობლემები 

საპარლამენტო 

ფორმატებში 

განცხადებებზე 

რეაგირებათა 

რაოდენობა 

(კომიტეტის ან 
პლენარულ 
სხდომაზე საკითხის 
დაყენება, 
წერილობითი 
კითხვა, 
ინტერპელაცია, 
საკანონმდებლო 
ინიციატივის 
წარდგენა, 
რეგლამენტით 
გათვალისწინებული 
სხვა ბერკეტის 
გამოყენება/ინიცირე
ბა) 

რეაგირებისთვის 

სხვა უწყებაში 

გაგზავნილ 

განცხადებათა 

რაოდენობა 

 

არ განუხილავს 

(უპასუხოდ 

დარჩენილი/მიმდინარე 

განცხადებების 

რაოდენობა) 
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 2  პარლამენტის წევრის ისკო 

დასენის და მისი კომპანიის 

თაღლითურ სქემაში 

მონაწილეობის შესახებ; 

 თანამდებობის ბოროტად 

გამოყენების საკითხის 

შესწავლის შესახებ. 

   /მოქალაქე აპოლონ 

გადელიას მომართვები/ 

   

2 წერილი ცნობად იქნა 

მიღებულიი 

(მითითებულ 

საკითხებზე 

რეაგირების 

განხორციელება 

სცილდება 

საპროცედურო 

საკითხთა და წესების 

კომიტეტის 

უფლებამოსილების 

ფარგლებს) 

  

8 

 

 უსამართლო 

პატიმრობასთან 

დაკავშირებით 

/მსჯავრდებულ ნოშრევან 

ორუჯოვას  განცხადებები/ 

 1 წერილი 

შემდგომი 

რეაგირებისათვი

ს 

გადაგზავნილია 

საქართველოს 

პარლამენტის 

ადამიანის 

უფლებათა 

დაცვისა და 

სამოქალაქო 

ინტეგრაციის 

კომიტეტში 

7 წერილი (რომელიც 

განმეორებით იქნა 

მოქალაქე ნოშრევან 

ორუჯოვის მიერ 

წარმოდგენილი )  

ცნობად იქნა 

მიღებული  

  

1 

 

 სასამართლოს მიერ 

დაუსაბუთებელი და 

არასამართლიანი 

გადაწყვეტილების 

გამოტანის შესახებ 

 

    /მოქალაქე მერაბ 

ღოღობერიძის მომართვა/  

 

 პასუხი გაეგზავნა 

მოქალაქე 

ღოღობერიძეს 

რომ 

განცხადებაში 

მითითებულ 

საკითხებზე 

რეაგირების 

განხორციელება 

სცილდება 

საპროცედურო 

საკითხთა და 

წესების 

კომიტეტის 

უფლებამოსილებ

ის ფარგლებს 
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 შვილის უკანონო 

პატიმრობასთან 

დაკავშირებით 

    /მოქალაქე გოჩა 

შახულაშვილი მომართვა / 

 1 წერილი 

შემდგომი 

რეაგირებისთვის 

გადაგზავნილ 

იქნა 

საქართველოს 

გენერალურ 

პროკურორ 

ბატონ ირაკლი 

შოთაძესთან 

1 წერილი (რომელიც 

განმეორებით იქნა 

მოქალაქე გოჩა 

შახულაშვილის მიერ 

წარმოდგენილი )  

ცნობად იქნა 

მიღებული 

 1  უკანონოდ მიტაცებული 

ქონების შესახებ 

     /მოქალაქე თამაზ შენგელიას 

განცხადება/  

 

  წერილი ცნობად იქნა 

მიღებული 

მითითებულ საკითხზე 

რეაგირების 

განხორციელება 

სცილდება 

საპროცედურო 

საკითხთა და წესების 

კომიტეტის 

უფლებამოსილების 

ფარგლებს 

 2  მიწის ნაკვეთის 

პრივატიზაციის პროცესში  

შუამდგომლობის გაწევის 

შესახებ. 

   /მოქალაქე გურამ 

ალექსანდრეს ძე ცერცვაძის   

განცხადება/ 

 1 წერილი 

შუამდგომლობის

ათვის 

გადაგზავნილია 

საქართველოს 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

მინისტრ ბატონ 

ლევან 

დავითაშვილთან 

1 წერილი (რომელიც 

განმეორებით იქნა 

მოქალაქე გურამ 

ცერცვაძის მიერ 

წარმოდგენილი )  

ცნობად იქნა 

მიღებული 

 



დანართი #1 

 
პერიოდი მოქალაქეთა 

განცხადებების 

საერთო 

რაოდენობა 

განცხადებებში დასახელებული ძირითადი 

პრობლემები 

საპარლამენტო 

ფორმატებში 

განცხადებებზე 

რეაგირებათა რაოდენობა 

(კომიტეტის ან 
პლენარულ სხდომაზე 

საკითხის დაყენება, 
წერილობითი კითხვა, 

ინტერპელაცია, 
საკანონმდებლო 

ინიციატივის წარდგენა, 
რეგლამენტით 

გათვალისწინებული სხვა 
ბერკეტის 

გამოყენება/ინიცირება) 

რეაგირებისთ

ვის სხვა 

უწყებაში 

გაგზავნილ 

განცხადებათა 

რაოდენობა 

 

არ განუხილავს 

(უპასუხოდ 

დარჩენილი/მიმდინარე 

განცხადებების 

რაოდენობა) 

  
   პასუხები წარმოდგენილია დეპუტატის მიერ 

მოწოდებული სახით 

   

II 

კვარტალი 

2022 

 

5 

 

1. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშ არსებული 

უძრავი ქონების პირად სარგებლობაში  

გადაცემის მოთხოვნის შესახებ; 

2. ქ. თელავში არსებული საფეხმავლო 

სივრცის  მოწესრიგების შესახებ; 

3. გაჭიანურებული სისხლის სამართლის 

საქმის დაჩქარების შესახებ; 

4. ახმეტაში სამელიორაციო სისტემის 

მოწყობის შესახებ.  

5. მოქალაქის პირადი მოსაზრებების 

გაზიარება. 
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1 - მიღებულ იქნა ცნობად 

 

 

      

 


