
         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

7796/3-23/22
29-08-2022

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერს
       
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:  

 ბოლო 1 წლის განმავლობაში, რა სახის ეკონომია გააკეთა მუნიციპალიტეტის მერიამ 
ადმინისტრაციულ ხარჯებთან მიმართებით (წარმომადგენლობითი ხარჯები, 
სატრანსპორტო მომსახურების ხარჯები, სასტუმრო მომსახურების ხარჯები, 
ხელფასები, საწვავი, მივლინებები  და ა.შ). 

 ჯამურად რა ოდების თანხის ეკონომია გაკეთდა და სად იქნა მიმართული აღნიშნული 
თანხები. 

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

7805/3-23/22
29-08-2022

ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერს

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:  

 ბოლო 1 წლის განმავლობაში, რა სახის ეკონომია გააკეთა მუნიციპალიტეტის მერიამ 
ადმინისტრაციულ ხარჯებთან მიმართებით (წარმომადგენლობითი ხარჯები, 
სატრანსპორტო მომსახურების ხარჯები, სასტუმრო მომსახურების ხარჯები, 
ხელფასები, საწვავი, მივლინებები  და ა.შ). 

 ჯამურად რა ოდების თანხის ეკონომია გაკეთდა და სად იქნა მიმართული აღნიშნული 
თანხები. 

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

7808/3-23/22
29-08-2022

ახალგორის მუნიციპალიტეტის მერს

       
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:  

 ბოლო 1 წლის განმავლობაში, რა სახის ეკონომია გააკეთა მუნიციპალიტეტის მერიამ 
ადმინისტრაციულ ხარჯებთან მიმართებით (წარმომადგენლობითი ხარჯები, 
სატრანსპორტო მომსახურების ხარჯები, სასტუმრო მომსახურების ხარჯები, 
ხელფასები, საწვავი, მივლინებები  და ა.შ). 

 ჯამურად რა ოდების თანხის ეკონომია გაკეთდა და სად იქნა მიმართული აღნიშნული 
თანხები. 

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

7804/3-23/22
29-08-2022

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერს

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:  

 ბოლო 1 წლის განმავლობაში, რა სახის ეკონომია გააკეთა მუნიციპალიტეტის მერიამ 
ადმინისტრაციულ ხარჯებთან მიმართებით (წარმომადგენლობითი ხარჯები, 
სატრანსპორტო მომსახურების ხარჯები, სასტუმრო მომსახურების ხარჯები, 
ხელფასები, საწვავი, მივლინებები  და ა.შ). 

 ჯამურად რა ოდების თანხის ეკონომია გაკეთდა და სად იქნა მიმართული აღნიშნული 
თანხები. 

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

7840/3-23/22
30-08-2022

გორის მუნიციპალიტეტის მერს
       

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:  

 ბოლო 1 წლის განმავლობაში, რა სახის ეკონომია გააკეთა მუნიციპალიტეტის მერიამ 
ადმინისტრაციულ ხარჯებთან მიმართებით (წარმომადგენლობითი ხარჯები, 
სატრანსპორტო მომსახურების ხარჯები, სასტუმრო მომსახურების ხარჯები, 
ხელფასები, საწვავი, მივლინებები  და ა.შ). 

 ჯამურად რა ოდების თანხის ეკონომია გაკეთდა და სად იქნა მიმართული აღნიშნული 
თანხები. 

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხატია დეკანოიძე


