
         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

7999/3-113/22
31-08-2022

ხარაგაულის 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 
დაკავშრებით:  

 გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ ქვეპროგრამების ჩამონათვალი, რომლის საშუალებითაც 
ხდება ადგილობრივი მოსახელობისთვის დახმარების გაწევა და რაში მდგომარეობს 
აღნიშნული ქვეპროგრამების არსი.

 რამდენი, ადგილობრივი მცხოვრები სარგებლობს ზემოთხსენებული 
ქვეპროგრამებით.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ანა წითლიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

7998/3-113/22
31-08-2022

ჩოხატაურის 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 
დაკავშრებით:  

 გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ ქვეპროგრამების ჩამონათვალი, რომლის საშუალებითაც 
ხდება ადგილობრივი მოსახელობისთვის დახმარების გაწევა და რაში მდგომარეობს 
აღნიშნული ქვეპროგრამების არსი.

 რამდენი, ადგილობრივი მცხოვრები სარგებლობს ზემოთხსენებული 
ქვეპროგრამებით.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ანა წითლიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

7996/3-113/22
31-08-2022

ცაგერის 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 
დაკავშრებით:  

 გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ ქვეპროგრამების ჩამონათვალი, რომლის საშუალებითაც 
ხდება ადგილობრივი მოსახელობისთვის დახმარების გაწევა და რაში მდგომარეობს 
აღნიშნული ქვეპროგრამების არსი.

 რამდენი, ადგილობრივი მცხოვრები სარგებლობს ზემოთხსენებული 
ქვეპროგრამებით.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ანა წითლიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

7995/3-113/22
31-08-2022

წალენჯიხის 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 
დაკავშრებით:  

 გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ ქვეპროგრამების ჩამონათვალი, რომლის საშუალებითაც 
ხდება ადგილობრივი მოსახელობისთვის დახმარების გაწევა და რაში მდგომარეობს 
აღნიშნული ქვეპროგრამების არსი.

 რამდენი, ადგილობრივი მცხოვრები სარგებლობს ზემოთხსენებული 
ქვეპროგრამებით.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ანა წითლიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

7994/3-113/22
31-08-2022

წალკის 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 
დაკავშრებით:  

 გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ ქვეპროგრამების ჩამონათვალი, რომლის საშუალებითაც 
ხდება ადგილობრივი მოსახელობისთვის დახმარების გაწევა და რაში მდგომარეობს 
აღნიშნული ქვეპროგრამების არსი.

 რამდენი, ადგილობრივი მცხოვრები სარგებლობს ზემოთხსენებული 
ქვეპროგრამებით.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ანა წითლიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

7993/3-113/22
31-08-2022

წყალტუბოს 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 
დაკავშრებით:  

 გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ ქვეპროგრამების ჩამონათვალი, რომლის საშუალებითაც 
ხდება ადგილობრივი მოსახელობისთვის დახმარების გაწევა და რაში მდგომარეობს 
აღნიშნული ქვეპროგრამების არსი.

 რამდენი, ადგილობრივი მცხოვრები სარგებლობს ზემოთხსენებული 
ქვეპროგრამებით.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ანა წითლიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

7992/3-113/22
31-08-2022

ჭიათურის 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 
დაკავშრებით:  

 გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ ქვეპროგრამების ჩამონათვალი, რომლის საშუალებითაც 
ხდება ადგილობრივი მოსახელობისთვის დახმარების გაწევა და რაში მდგომარეობს 
აღნიშნული ქვეპროგრამების არსი.

 რამდენი, ადგილობრივი მცხოვრები სარგებლობს ზემოთხსენებული 
ქვეპროგრამებით.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ანა წითლიძე


