
         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

8022/3-23/21
29-07-2021

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებთან 
დაკავშირებით:

თქვენი 2021 წლის 23 ივლისის  N02-02/813 წერილის შესაბამისად  „საოლქო საარჩევნო 
კომისიის წევრის შვებულებაში ყოფნისა და ხანგრძლივობის შესახებ ინფორმაცია 
განეკუთვნება პირის პერსონალურ მონაცემებს და „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ 
საქართველოს კანონის თანახმად, აღნიშნული ინფორმაციის დამუშავება და მესამე 
პირისათვის გამჟღავნება დაუშვებელია მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის გარეშე.“

გაცნობებთ, რომ „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის  
მიხედვით პერსონალურ მონაცემს არ წარმოადგენს და არ არის ნორმა კანონში რომლის 
მიხედვითაც პირის/პირების შვებულებაში ყოფნისა და ხანგრძლივობის შესახებ ინფორმაცია  
დამუშავება და მესამე პირისთვის მიწოდება დაუშვებელია. 

შესაბამისად დაუყოვნებლივ  მოგვაწოდეთ  საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების 
შვებულების შესახებ ინფორმაცია 2021 წლის 1 მაისიდან 30 ივლისის ჩათვლით 
იმყოფებოდა/იმყოფება რომელიმე მათგანი შვებულებაში საარჩევნო ოლქის, თანამდებობის 
და პერიოდის 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

7593/3-23/21
19-07-2021

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებთან 
დაკავშირებით:

გთხოვთ შემჭიდროვებულ ვადებში მოგვაწოდოთ  საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების 
შვებულების შესახებ ინფორმაცია, 2021 წლის 1 მაისიდან 30 ივლისის ჩათვლით 
იმყოფებოდა/იმყოფება რომელიმე მათანი შვებულებაში საარჩევნო ოლქის, თანამდებობის და 
პერიოდის 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

8031/3-23/21
29-07-2021

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებთან 
დაკავშირებით:

გთხოვთ შემჭიდროვებულ ვადებში მოგვაწოდოთ შემდეგი სტატისტიკური ინფორმაცია: 
საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების შვებულების შესახებ ინფორმაცია, 2021 წლის 1 
მაისიდან 30 ივლისის ჩათვლით იმყოფებოდა/იმყოფება რომელიმე მათგანი შვებულებაში 
საარჩევნო ოლქის, თანამდებობის და პერიოდის 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

8027/3-23/21
29-07-2021

№8 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებთან 
დაკავშირებით:

გთხოვთ შემჭიდროვებულ ვადებში მოგვაწოდოთ შემდეგი სტატისტიკური ინფორმაცია: 
საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების შვებულების შესახებ ინფორმაცია, 2021 წლის 1 
მაისიდან 30 ივლისის ჩათვლით იმყოფებოდა/იმყოფება რომელიმე მათგანი შვებულებაში 
საარჩევნო ოლქის, თანამდებობის და პერიოდის 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

8028/3-23/21
29-07-2021

№10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებთან 
დაკავშირებით:

გთხოვთ შემჭიდროვებულ ვადებში მოგვაწოდოთ შემდეგი სტატისტიკური ინფორმაცია: 
საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების შვებულების შესახებ ინფორმაცია, 2021 წლის 1 
მაისიდან 30 ივლისის ჩათვლით იმყოფებოდა/იმყოფება რომელიმე მათგანი შვებულებაში 
საარჩევნო ოლქის, თანამდებობის და პერიოდის 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

8028/3-23/21
29-07-2021

№10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებთან 
დაკავშირებით:

გთხოვთ შემჭიდროვებულ ვადებში მოგვაწოდოთ შემდეგი სტატისტიკური ინფორმაცია: 
საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების შვებულების შესახებ ინფორმაცია, 2021 წლის 1 
მაისიდან 30 ივლისის ჩათვლით იმყოფებოდა/იმყოფება რომელიმე მათგანი შვებულებაში 
საარჩევნო ოლქის, თანამდებობის და პერიოდის 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

8029/3-23/21
29-07-2021

№ 6 სამგორის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებთან 
დაკავშირებით:

გთხოვთ შემჭიდროვებულ ვადებში მოგვაწოდოთ შემდეგი სტატისტიკური ინფორმაცია: 
საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების შვებულების შესახებ ინფორმაცია, 2021 წლის 1 
მაისიდან 30 ივლისის ჩათვლით იმყოფებოდა/იმყოფება რომელიმე მათგანი შვებულებაში 
საარჩევნო ოლქის, თანამდებობის და პერიოდის 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

8030/3-23/21
29-07-2021

№4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებთან 
დაკავშირებით:

გთხოვთ შემჭიდროვებულ ვადებში მოგვაწოდოთ შემდეგი სტატისტიკური ინფორმაცია: 
საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების შვებულების შესახებ ინფორმაცია, 2021 წლის 1 
მაისიდან 30 ივლისის ჩათვლით იმყოფებოდა/იმყოფება რომელიმე მათგანი შვებულებაში 
საარჩევნო ოლქის, თანამდებობის და პერიოდის 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

8032/3-23/21
29-07-2021

№7 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებთან 
დაკავშირებით:

გთხოვთ შემჭიდროვებულ ვადებში მოგვაწოდოთ შემდეგი სტატისტიკური ინფორმაცია: 
საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების შვებულების შესახებ ინფორმაცია, 2021 წლის 1 
მაისიდან 30 ივლისის ჩათვლით იმყოფებოდა/იმყოფება რომელიმე მათგანი შვებულებაში 
საარჩევნო ოლქის, თანამდებობის და პერიოდის 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

8033/3-23/21
29-07-2021

№9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებთან 
დაკავშირებით:

გთხოვთ შემჭიდროვებულ ვადებში მოგვაწოდოთ შემდეგი სტატისტიკური ინფორმაცია: 
საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების შვებულების შესახებ ინფორმაცია, 2021 წლის 1 
მაისიდან 30 ივლისის ჩათვლით იმყოფებოდა/იმყოფება რომელიმე მათგანი შვებულებაში 
საარჩევნო ოლქის, თანამდებობის და პერიოდის 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

8024/3-23/21
29-07-2021

№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებთან 
დაკავშირებით:

გთხოვთ შემჭიდროვებულ ვადებში მოგვაწოდოთ შემდეგი სტატისტიკური ინფორმაცია: 
საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების შვებულების შესახებ ინფორმაცია, 2021 წლის 1 
მაისიდან 30 ივლისის ჩათვლით იმყოფებოდა/იმყოფება რომელიმე მათგანი შვებულებაში 
საარჩევნო ოლქის, თანამდებობის და პერიოდის 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

8025/3-23/21
29-07-2021

№5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებთან 
დაკავშირებით:

გთხოვთ შემჭიდროვებულ ვადებში მოგვაწოდოთ შემდეგი სტატისტიკური ინფორმაცია: 
საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების შვებულების შესახებ ინფორმაცია, 2021 წლის 1 
მაისიდან 30 ივლისის ჩათვლით იმყოფებოდა/იმყოფება რომელიმე მათგანი შვებულებაში 
საარჩევნო ოლქის, თანამდებობის და პერიოდის მითითებით.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხატია დეკანოიძე


