
         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

4796/3-74/22
30-05-2022

შიდა ქართლის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორს

ბატონ ვალერიან მჭედლიძე

ბატონო ვალერიან,

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, 
ამავე მუხლით გათვალისწინებულ ვადაში,  გთხოვთ, მოგვაწოდოთ შიდა ქართლის მხარეში,  
ჩვენს მიერ მოთხოვნილი, შემდეგი სახის ინფორმაცია:

1. გააჩნია თუ არა მუნიციპალიტეტს მერიის ან საკრებულოს მიერ დამტკიცებული 
ახალგაზრდული სტრატეგია ან/და სამოქმედო გეგმა? დადებითი პასუხის 
შემთხვევაში, გთხოვთ, თითოეული მუნიციპალიტეტის მიხედვით, მოგვაწოდოთ 
დოკუმენტის ასლ(ებ)ი, გვაცნობოთ დამტკიცების თარიღი და მიმღები ორგანო.

2. დამტკიცებული ახალგაზრდული სტრატეგიის ან/და სამოქმედო გეგმის არსებობის 
შემთხვევაში, რა სახის მონიტორინგის ან/და შეფასების მექანიზმებს იყენებს 
უფლებამოსილი ორგანო დოკუმენტ(ებ)ის შესრულების მდგომარეობის 
შესაფასებლად? 

3. დამტკიცებული ახალგაზრდული სტრატეგიის ან/და სამოქმედო გეგმის არსებობის 
შემთხვევაში, გათვალისწინებულია თუ არა მერიის ბიუჯეტში დოკუმენტ(ებ)ის 
განხორციელებისთვის შესაბამისი ასიგნებები? დადებითი პასუხის შემთხვევაში, 
გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია მოქმედი სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის 
ფარგლებში ასიგნებების ოდენობის შესახებ (წლების მითითებით).

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
გივი მიქანაძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

4790/3-74/22
30-05-2022

რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორს

ბატონ პარმენ მარგველიძე

ბატონო პარმენ,

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, 
ამავე მუხლით გათვალისწინებულ ვადაში, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო 
სვანეთის მხარეში,  ჩვენს მიერ მოთხოვნილი, შემდეგი სახის ინფორმაცია:

1. გააჩნია თუ არა მუნიციპალიტეტს მერიის ან საკრებულოს მიერ დამტკიცებული 
ახალგაზრდული სტრატეგია ან/და სამოქმედო გეგმა? დადებითი პასუხის 
შემთხვევაში, გთხოვთ, თითოეული მუნიციპალიტეტის მიხედვით, მოგვაწოდოთ 
დოკუმენტის ასლ(ებ)ი, გვაცნობოთ დამტკიცების თარიღი და მიმღები ორგანო.

2. დამტკიცებული ახალგაზრდული სტრატეგიის ან/და სამოქმედო გეგმის არსებობის 
შემთხვევაში, რა სახის მონიტორინგის ან/და შეფასების მექანიზმებს იყენებს 
უფლებამოსილი ორგანო დოკუმენტ(ებ)ის შესრულების მდგომარეობის 
შესაფასებლად? 

3. დამტკიცებული ახალგაზრდული სტრატეგიის ან/და სამოქმედო გეგმის არსებობის 
შემთხვევაში, გათვალისწინებულია თუ არა მერიის ბიუჯეტში დოკუმენტ(ებ)ის 
განხორციელებისთვის შესაბამისი ასიგნებები? დადებითი პასუხის შემთხვევაში, 
გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია მოქმედი სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის 
ფარგლებში ასიგნებების ოდენობის შესახებ (წლების მითითებით).

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
გივი მიქანაძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

4789/3-74/22
30-05-2022

მცხეთა-მთიანეთის  მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორს

ბატონ დავით ნოზაძეს

ბატონო დავით,

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, 
ამავე მუხლით გათვალისწინებულ ვადაში, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ მცხეთა-მთიანეთის 
მხარეში,  ჩვენს მიერ მოთხოვნილი, შემდეგი სახის ინფორმაცია:

1. გააჩნია თუ არა მუნიციპალიტეტს მერიის ან საკრებულოს მიერ დამტკიცებული 
ახალგაზრდული სტრატეგია ან/და სამოქმედო გეგმა? დადებითი პასუხის 
შემთხვევაში, გთხოვთ, თითოეული მუნიციპალიტეტის მიხედვით, მოგვაწოდოთ 
დოკუმენტის ასლ(ებ)ი, გვაცნობოთ დამტკიცების თარიღი და მიმღები ორგანო.

2. დამტკიცებული ახალგაზრდული სტრატეგიის ან/და სამოქმედო გეგმის არსებობის 
შემთხვევაში, რა სახის მონიტორინგის ან/და შეფასების მექანიზმებს იყენებს 
უფლებამოსილი ორგანო დოკუმენტ(ებ)ის შესრულების მდგომარეობის 
შესაფასებლად? 

3. დამტკიცებული ახალგაზრდული სტრატეგიის ან/და სამოქმედო გეგმის არსებობის 
შემთხვევაში, გათვალისწინებულია თუ არა მერიის ბიუჯეტში დოკუმენტ(ებ)ის 
განხორციელებისთვის შესაბამისი ასიგნებები? დადებითი პასუხის შემთხვევაში, 
გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია მოქმედი სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის 
ფარგლებში ასიგნებების ოდენობის შესახებ (წლების მითითებით).

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
გივი მიქანაძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

4788/3-74/22
30-05-2022

კახეთის  მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორს

ბატონ ირაკლი შიოშვილს

ბატონო ირაკლი,

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, 
ამავე მუხლით გათვალისწინებულ ვადაში, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ კახეთის მხარეში, ჩვენს 
მიერ მოთხოვნილი, შემდეგი სახის ინფორმაცია:

1. გააჩნია თუ არა მუნიციპალიტეტს მერიის ან საკრებულოს მიერ დამტკიცებული 
ახალგაზრდული სტრატეგია ან/და სამოქმედო გეგმა? დადებითი პასუხის 
შემთხვევაში, გთხოვთ, თითოეული მუნიციპალიტეტის მიხედვით, მოგვაწოდოთ 
დოკუმენტის ასლ(ებ)ი, გვაცნობოთ დამტკიცების თარიღი და მიმღები ორგანო.

2. დამტკიცებული ახალგაზრდული სტრატეგიის ან/და სამოქმედო გეგმის არსებობის 
შემთხვევაში, რა სახის მონიტორინგის ან/და შეფასების მექანიზმებს იყენებს 
უფლებამოსილი ორგანო დოკუმენტ(ებ)ის შესრულების მდგომარეობის 
შესაფასებლად? 

3. დამტკიცებული ახალგაზრდული სტრატეგიის ან/და სამოქმედო გეგმის არსებობის 
შემთხვევაში, გათვალისწინებულია თუ არა მერიის ბიუჯეტში დოკუმენტ(ებ)ის 
განხორციელებისთვის შესაბამისი ასიგნებები? დადებითი პასუხის შემთხვევაში, 
გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია მოქმედი სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის 
ფარგლებში ასიგნებების ოდენობის შესახებ (წლების მითითებით).

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
გივი მიქანაძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

4787/3-74/22
30-05-2022

იმერეთის  მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორს

ბატონ ზვიად შალამბერიძეს

ბატონო ზვიად,

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, 
ამავე მუხლით გათვალისწინებულ ვადაში, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ იმერეთის მხარეში,  ჩვენს 
მიერ მოთხოვნილი, შემდეგი სახის ინფორმაცია:

1. გააჩნია თუ არა მუნიციპალიტეტს მერიის ან საკრებულოს მიერ დამტკიცებული 
ახალგაზრდული სტრატეგია ან/და სამოქმედო გეგმა? დადებითი პასუხის 
შემთხვევაში, გთხოვთ, თითოეული მუნიციპალიტეტის/ქალაქის მიხედვით, 
მოგვაწოდოთ დოკუმენტის ასლ(ებ)ი, გვაცნობოთ დამტკიცების თარიღი და მიმღები 
ორგანო.

2. დამტკიცებული ახალგაზრდული სტრატეგიის ან/და სამოქმედო გეგმის არსებობის 
შემთხვევაში, რა სახის მონიტორინგის ან/და შეფასების მექანიზმებს იყენებს 
უფლებამოსილი ორგანო დოკუმენტ(ებ)ის შესრულების მდგომარეობის 
შესაფასებლად? 

3. დამტკიცებული ახალგაზრდული სტრატეგიის ან/და სამოქმედო გეგმის არსებობის 
შემთხვევაში, გათვალისწინებულია თუ არა მერიის ბიუჯეტში დოკუმენტ(ებ)ის 
განხორციელებისთვის შესაბამისი ასიგნებები? დადებითი პასუხის შემთხვევაში, 
გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია მოქმედი სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის 
ფარგლებში ასიგნებების ოდენობის შესახებ (წლების მითითებით).

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
გივი მიქანაძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

4785/3-74/22
30-05-2022

გურიის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორს

ბატონ გიორგი ურუშაძეს

ბატონო გიორგი,

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, 
ამავე მუხლით გათვალისწინებულ ვადაში, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ გურიის მხარეში,  ჩვენს 
მიერ მოთხოვნილი, შემდეგი სახის ინფორმაცია:

1. გააჩნია თუ არა მუნიციპალიტეტს მერიის ან საკრებულოს მიერ დამტკიცებული 
ახალგაზრდული სტრატეგია ან/და სამოქმედო გეგმა? დადებითი პასუხის 
შემთხვევაში, გთხოვთ, თითოეული მუნიციპალიტეტის მიხედვით, მოგვაწოდოთ 
დოკუმენტის ასლ(ებ)ი, გვაცნობოთ დამტკიცების თარიღი და მიმღები ორგანო.

2. დამტკიცებული ახალგაზრდული სტრატეგიის ან/და სამოქმედო გეგმის არსებობის 
შემთხვევაში, რა სახის მონიტორინგის ან/და შეფასების მექანიზმებს იყენებს 
უფლებამოსილი ორგანო დოკუმენტ(ებ)ის შესრულების მდგომარეობის 
შესაფასებლად? 

3. დამტკიცებული ახალგაზრდული სტრატეგიის ან/და სამოქმედო გეგმის არსებობის 
შემთხვევაში, გათვალისწინებულია თუ არა მერიის ბიუჯეტში დოკუმენტ(ებ)ის 
განხორციელებისთვის შესაბამისი ასიგნებები? დადებითი პასუხის შემთხვევაში, 
გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია მოქმედი სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის 
ფარგლებში ასიგნებების ოდენობის შესახებ (წლების მითითებით).

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
გივი მიქანაძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

4795/3-74/22
30-05-2022

ქვემო ქართლის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორს

ბატონ გიორგი დოხტურიშვილს

ბატონო გიორგი,

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, 
ამავე მუხლით გათვალისწინებულ ვადაში, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ქვემო ქართლის მხარეში,  
ჩვენს მიერ მოთხოვნილი, შემდეგი სახის ინფორმაცია:

1. გააჩნია თუ არა მუნიციპალიტეტს მერიის ან საკრებულოს მიერ დამტკიცებული 
ახალგაზრდული სტრატეგია ან/და სამოქმედო გეგმა? დადებითი პასუხის 
შემთხვევაში, გთხოვთ, თითოეული მუნიციპალიტეტის/ქალაქის მიხედვით, 
მოგვაწოდოთ დოკუმენტის ასლ(ებ)ი, გვაცნობოთ დამტკიცების თარიღი და მიმღები 
ორგანო.

2. დამტკიცებული ახალგაზრდული სტრატეგიის ან/და სამოქმედო გეგმის არსებობის 
შემთხვევაში, რა სახის მონიტორინგის ან/და შეფასების მექანიზმებს იყენებს 
უფლებამოსილი ორგანო დოკუმენტ(ებ)ის შესრულების მდგომარეობის 
შესაფასებლად? 

3. დამტკიცებული ახალგაზრდული სტრატეგიის ან/და სამოქმედო გეგმის არსებობის 
შემთხვევაში, გათვალისწინებულია თუ არა მერიის ბიუჯეტში დოკუმენტ(ებ)ის 
განხორციელებისთვის შესაბამისი ასიგნებები? დადებითი პასუხის შემთხვევაში, 
გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია მოქმედი სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის 
ფარგლებში ასიგნებების ოდენობის შესახებ (წლების მითითებით).

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
გივი მიქანაძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

4792/3-74/22
30-05-2022

სამეგრელო-ზემო სვანეთის  მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორს

ბატონ გიორგი გუგუჩიას

ბატონო გიორგი,

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, 
ამავე მუხლით გათვალისწინებულ ვადაში, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ სამეგრელო-ზემო 
სვანეთის მხარეში,  ჩვენს მიერ მოთხოვნილი, შემდეგი სახის ინფორმაცია:

1. გააჩნია თუ არა მუნიციპალიტეტს მერიის ან საკრებულოს მიერ დამტკიცებული 
ახალგაზრდული სტრატეგია ან/და სამოქმედო გეგმა? დადებითი პასუხის 
შემთხვევაში, გთხოვთ, თითოეული მუნიციპალიტეტის/ქალაქის მიხედვით, 
მოგვაწოდოთ დოკუმენტის ასლ(ებ)ი, გვაცნობოთ დამტკიცების თარიღი და მიმღები 
ორგანო.

2. დამტკიცებული ახალგაზრდული სტრატეგიის ან/და სამოქმედო გეგმის არსებობის 
შემთხვევაში, რა სახის მონიტორინგის ან/და შეფასების მექანიზმებს იყენებს 
უფლებამოსილი ორგანო დოკუმენტ(ებ)ის შესრულების მდგომარეობის 
შესაფასებლად? 

3. დამტკიცებული ახალგაზრდული სტრატეგიის ან/და სამოქმედო გეგმის არსებობის 
შემთხვევაში, გათვალისწინებულია თუ არა მერიის ბიუჯეტში დოკუმენტ(ებ)ის 
განხორციელებისთვის შესაბამისი ასიგნებები? დადებითი პასუხის შემთხვევაში, 
გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია მოქმედი სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის 
ფარგლებში ასიგნებების ოდენობის შესახებ (წლების მითითებით).

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
გივი მიქანაძე


