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

6584/4-2/22
19-07-2022

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ თენგიზ ჩიტიაშვილს

ბატონო თენგიზ,

როგორც მოგეხსენებათ, „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონიდან 

გამომდინარე შედგენილი სამოქმედო გეგმის 3.2. პუნქტის თანახმად, აღნიშნული 

კანონის მე-8 თავით განსაზღვრული უწყებები, წელიწადში ერთხელ, საგაზაფხულო 

სესიის დაწყებამდე, საქართველოს პარლამენტს წარუდგენენ წერილობით ანგარიშს 

იმავე კანონით მათთვის დაკისრებული საქმიანობის განხორციელების შესახებ.

დღეის მდგომარეობით, აღნიშნული ანგარიშები მუნიციპალიტეტების მხრიდან 

წარმოდგენილი არ არის.

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია თქვენი მუნიციპალიტეტის მიერ 

ანგარიშის წარმოდგენის ვადაგადაცილების მიზეზების შესახებ და უზრუნველყოთ 

შემჭიდროვებულ ვადაში მისი წარმოდგენა.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
მიხეილ სარჯველაძე
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თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
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6606/4-2/22
20-07-2022

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ თორნიკე ჯანაშიას

ბატონო თორნიკე,

როგორც მოგეხსენებათ, „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონიდან 

გამომდინარე შედგენილი სამოქმედო გეგმის 3.2. პუნქტის თანახმად, აღნიშნული 

კანონის მე-8 თავით განსაზღვრული უწყებები, წელიწადში ერთხელ, საგაზაფხულო 

სესიის დაწყებამდე, საქართველოს პარლამენტს წარუდგენენ წერილობით ანგარიშს 

იმავე კანონით მათთვის დაკისრებული საქმიანობის განხორციელების შესახებ.

დღეის მდგომარეობით, აღნიშნული ანგარიშები მუნიციპალიტეტების მხრიდან 

წარმოდგენილი არ არის.

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია თქვენი მუნიციპალიტეტის მიერ 

ანგარიშის წარმოდგენის ვადაგადაცილების მიზეზების შესახებ და უზრუნველყოთ 

შემჭიდროვებულ ვადაში მისი წარმოდგენა.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
მიხეილ სარჯველაძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
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6617/4-2/22
20-07-2022

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ კობა მურადაშვილს

ბატონო კობა,

როგორც მოგეხსენებათ, „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონიდან 

გამომდინარე შედგენილი სამოქმედო გეგმის 3.2. პუნქტის თანახმად, აღნიშნული 

კანონის მე-8 თავით განსაზღვრული უწყებები, წელიწადში ერთხელ, საგაზაფხულო 

სესიის დაწყებამდე, საქართველოს პარლამენტს წარუდგენენ წერილობით ანგარიშს 

იმავე კანონით მათთვის დაკისრებული საქმიანობის განხორციელების შესახებ.

დღეის მდგომარეობით, აღნიშნული ანგარიშები მუნიციპალიტეტების მხრიდან 

წარმოდგენილი არ არის.

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია თქვენი მუნიციპალიტეტის მიერ 

ანგარიშის წარმოდგენის ვადაგადაცილების მიზეზების შესახებ და უზრუნველყოთ 

შემჭიდროვებულ ვადაში მისი წარმოდგენა.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
მიხეილ სარჯველაძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
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6625/4-2/22
20-07-2022

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ ოთარ არბოლიშვილს

ბატონო ოთარ,

როგორც მოგეხსენებათ, „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონიდან 

გამომდინარე შედგენილი სამოქმედო გეგმის 3.2. პუნქტის თანახმად, აღნიშნული 

კანონის მე-8 თავით განსაზღვრული უწყებები, წელიწადში ერთხელ, საგაზაფხულო 

სესიის დაწყებამდე, საქართველოს პარლამენტს წარუდგენენ წერილობით ანგარიშს 

იმავე კანონით მათთვის დაკისრებული საქმიანობის განხორციელების შესახებ.

დღეის მდგომარეობით, აღნიშნული ანგარიშები მუნიციპალიტეტების მხრიდან 

წარმოდგენილი არ არის.

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია თქვენი მუნიციპალიტეტის მიერ 

ანგარიშის წარმოდგენის ვადაგადაცილების მიზეზების შესახებ და უზრუნველყოთ 

შემჭიდროვებულ ვადაში მისი წარმოდგენა.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
მიხეილ სარჯველაძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

6608/4-2/22
20-07-2022

ქ. თბილისის მერს,

ბატონ კახა კალაძეს

ბატონო კახა,

როგორც მოგეხსენებათ, „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონიდან 

გამომდინარე შედგენილი სამოქმედო გეგმის 3.2. პუნქტის თანახმად, აღნიშნული 

კანონის მე-8 თავით განსაზღვრული უწყებები, წელიწადში ერთხელ, საგაზაფხულო 

სესიის დაწყებამდე, საქართველოს პარლამენტს წარუდგენენ წერილობით ანგარიშს 

იმავე კანონით მათთვის დაკისრებული საქმიანობის განხორციელების შესახებ.

დღეის მდგომარეობით, აღნიშნული ანგარიშები მუნიციპალიტეტების მხრიდან 

წარმოდგენილი არ არის.

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია თქვენი მუნიციპალიტეტის მიერ 

ანგარიშის წარმოდგენის ვადაგადაცილების მიზეზების შესახებ და უზრუნველყოთ 

შემჭიდროვებულ ვადაში მისი წარმოდგენა.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
მიხეილ სარჯველაძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

6550/4-2/22
19-07-2022

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველს

ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში

ბატონ ნიკო თათულაშვილს

ბატონო ნიკო,

როგორც მოგეხსენებათ, „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონიდან 

გამომდინარე შედგენილი სამოქმედო გეგმის 3.2. პუნქტის თანახმად, აღნიშნული 

კანონის მე-8 თავით განსაზღვრული უწყებები, წელიწადში ერთხელ, საგაზაფხულო 

სესიის დაწყებამდე, საქართველოს პარლამენტს წარუდგენენ წერილობით ანგარიშს 

იმავე კანონით მათთვის დაკისრებული საქმიანობის განხორციელების შესახებ.

დღეის მდგომარეობით, აღნიშნული ანგარიში საქართველოს მთავრობის მხრიდან 

წარმოდგენილი არ არის.

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია ზემოაღნიშნული ვალდებულების 

შესრულების მდგომარეობის შესახებ და უზრუნველყოთ ანგარიშის შემჭიდროვებულ 

ვადაში წარმოდგენა.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
მიხეილ სარჯველაძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
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6549/4-2/22
19-07-2022

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს

ბატონ მიხეილ ჩხენკელს

ბატონო მიხეილ,

როგორც მოგეხსენებათ, „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 64-ე 

მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს 2021 წლის 1 ივნისამდე უნდა უზრუნველეყო ბენეფიციართათვის 

გადაუდებელ შემთხვევებზე 24-საათიანი რეაგირების მექანიზმის ფუნქციონირება. 

აგრეთვე, იმავე კანონიდან გამომდინარე შედგენილი სამოქმედო გეგმის 3.2. პუნქტის 

თანახმად, აღნიშნული კანონის მე-8 თავით განსაზღვრული უწყებები, წელიწადში 

ერთხელ, საგაზაფხულო სესიის დაწყებამდე, საქართველოს პარლამენტს წარუდგენენ 

წერილობით ანგარიშს კანონით მათთვის დაკისრებული საქმიანობის განხორციელების 

შესახებ, რაც, დღეის მდგომარეობით, თქვენი უწყების მხრიდან წარმოდგენილი არ არის.

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია კანონის 64-ე მუხლის მე-5 პუნქტით 

გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების მდგომარეობის შესახებ და 

უზრუნველყოთ ზემოაღნიშნული ანგარიშის შემჭიდროვებულ ვადაში წარმოდგენა.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
მიხეილ სარჯველაძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი
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საქართველოს იუსტიციის მინისტრს

ბატონ რატი ბრეგაძეს

ბატონო რატი,

როგორც მოგეხსენებათ, „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონიდან 

გამომდინარე შედგენილი სამოქმედო გეგმის 3.2. პუნქტის თანახმად, აღნიშნული 

კანონის მე-8 თავით განსაზღვრული უწყებები, წელიწადში ერთხელ, საგაზაფხულო 

სესიის დაწყებამდე, საქართველოს პარლამენტს წარუდგენენ წერილობით ანგარიშს 

იმავე კანონით მათთვის დაკისრებული საქმიანობის განხორციელების შესახებ.

დღეის მდგომარეობით, აღნიშნული ანგარიში თქვენი უწყების მხრიდან წარმოდგენილი 

არ არის.

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია ზემოაღნიშნული ვალდებულების 

შესრულების მდგომარეობის შესახებ და უზრუნველყოთ ანგარიშის შემჭიდროვებულ 

ვადაში წარმოდგენა.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
მიხეილ სარჯველაძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი
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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს

ბატონ ზურაბ აზარაშვილს

ბატონო ზურაბ,

როგორც მოგეხსენებათ, „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონიდან 

გამომდინარე შედგენილი სამოქმედო გეგმის 3.2. პუნქტის თანახმად, აღნიშნული 

კანონის მე-8 თავით განსაზღვრული უწყებები, წელიწადში ერთხელ, საგაზაფხულო 

სესიის დაწყებამდე, საქართველოს პარლამენტს წარუდგენენ წერილობით ანგარიშს 

იმავე კანონით მათთვის დაკისრებული საქმიანობის განხორციელების შესახებ.

დღეის მდგომარეობით, აღნიშნული ანგარიში თქვენი უწყების მხრიდან წარმოდგენილი 

არ არის.

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

საფუძველზე, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია ზემოაღნიშნული ვალდებულების 

შესრულების მდგომარეობის შესახებ და უზრუნველყოთ ანგარიშის შემჭიდროვებულ 

ვადაში წარმოდგენა.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
მიხეილ სარჯველაძე


