
         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

8355/3-53/21
06-08-2021

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერს, 

ბატონ კაპიტონ ჟორჟოლიანს,

ბატონო კაპიტონ,

გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის მე-15 მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტისა და  148-ე 

მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

1. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის სისტემაში შემავალი ყველა საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის ჩამონათვალი და მათი წესდებები. 

2. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული შპს-ები ან/და იმ 

შპს-ების ჩამონათვალი სადაც მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიას აქვს წილი და 

მათი წესდებები.  

3. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი იურიდიული პირის შემოსავლის წყარო და 

წლიური ბიუჯეტი 2017-2021 წლების მიხედვით. 

4. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ იურიდიულ პირებში დასაქმებულ პირთა 

რაოდენობა, საშტატო განრიგი 2017-2021 წლების მიხედვით.

5. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი იურიდიული პირის საქმიანობის 

მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შეფასების ამსახველი დოკუმენტის ასლი (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში) 2017-2021 წლების მიხედვით. 

გთხოვთ, ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ ვადებში.

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

8354/3-53/21
06-08-2021

მარნეულის  მუნიციპალიტეტის მერის

 მოვალეობის შემსრულებლს, 

ბატონ ზაურ ტაბატაძეს,

ბატონო ზაურ,

გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის მე-15 მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტისა და  148-ე მუხლის 

1-ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

1. მარნეულის  მუნიციპალიტეტის მერიის სისტემაში შემავალი ყველა საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის ჩამონათვალი და მათი წესდებები. 

2. მარნეულის  მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული შპს-ები ან/და 

იმ შპს-ების ჩამონათვალი სადაც მარნეულის  მუნიციპალიტეტის მერიას აქვს წილი 

და მათი წესდებები.  

3. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი იურიდიული პირის შემოსავლის წყარო და 

წლიური ბიუჯეტი 2017-2021 წლების მიხედვით. 

4. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ იურიდიულ პირებში დასაქმებულ პირთა 

რაოდენობა, საშტატო განრიგი 2017-2021 წლების მიხედვით.

5. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი იურიდიული პირის საქმიანობის 

მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შეფასების ამსახველი დოკუმენტის ასლი (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში) 2017-2021 წლების მიხედვით. 

გთხოვთ, ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ ვადებში.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

8379/3-53/21
06-08-2021

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის

 მოვალეოობის შემსრულებელი, 

ბატონ  ზვიად ქურდაძეს

ბატონო ზვიად,

გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის მე-15 მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტისა და  148-ე 

მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

1. ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის სისტემაში შემავალი ყველა საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის ჩამონათვალი და მათი წესდებები. 

2. ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული შპს-ები ან/და იმ შპს-

ების ჩამონათვალი სადაც ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიას აქვს წილი და მათი 

წესდებები.  

3. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი იურიდიული პირის შემოსავლის წყარო და 

წლიური ბიუჯეტი 2017-2021 წლების მიხედვით. 

4. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ იურიდიულ პირებში დასაქმებულ პირთა 

რაოდენობა, საშტატო განრიგი 2017-2021 წლების მიხედვით.

5. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი იურიდიული პირის საქმიანობის 

მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შეფასების ამსახველი დოკუმენტის ასლი (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში) 2017-2021 წლების მიხედვით. 

გთხოვთ, ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ ვადებში.

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

8406/3-53/21
06-08-2021

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის 

მოვალეობის შემსრულებელს, 

ბატონ კონსტანტინე კაკავას 

ბატონო კონსტანტინე,

გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის მე-15 მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტისა და  148-ე 

მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

1. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სისტემაში შემავალი ყველა საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის ჩამონათვალი და მათი წესდებები. 

2. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული შპს-ები ან/და 

იმ შპს-ების ჩამონათვალი სადაც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიას აქვს წილი 

და მათი წესდებები.  

3. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი იურიდიული პირის შემოსავლის წყარო და 

წლიური ბიუჯეტი 2017-2021 წლების მიხედვით. 

4. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ იურიდიულ პირებში დასაქმებულ პირთა 

რაოდენობა, საშტატო განრიგი 2017-2021 წლების მიხედვით.

5. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი იურიდიული პირის საქმიანობის 

მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შეფასების ამსახველი დოკუმენტის ასლი (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში) 2017-2021 წლების მიხედვით. 

გთხოვთ, ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ ვადებში.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

8415/3-53/21
06-08-2021

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერს, 

ბატონ  დათო გოგუას 

ბატონო დათო,

გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის მე-15 მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტისა და  148-ე 

მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის სისტემაში შემავალი ყველა საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის ჩამონათვალი და მათი წესდებები. 

2. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული შპს-ები ან/და იმ შპს-

ების ჩამონათვალი სადაც ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიას აქვს წილი და 

მათი წესდებები.  

3. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი იურიდიული პირის შემოსავლის წყარო და 

წლიური ბიუჯეტი 2017-2021 წლების მიხედვით. 

4. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ იურიდიულ პირებში დასაქმებულ პირთა 

რაოდენობა, საშტატო განრიგი 2017-2021 წლების მიხედვით.

5. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი იურიდიული პირის საქმიანობის 

მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შეფასების ამსახველი დოკუმენტის ასლი (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში) 2017-2021 წლების მიხედვით. 

გთხოვთ, ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ ვადებში.

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
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ქალაქ ბათუმის მერის 

მოვალეობის შემსრულებელს, 

ბატონ არჩილ ჩიქოვანს

ბატონო არჩილ,

გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის მე-15 მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტისა და  148-ე 

მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

1. ქალაქ ბათუმის მერიის სისტემაში შემავალი ყველა საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის ჩამონათვალი და მათი წესდებები. 

2. ქალაქ ბათუმის მერიის მიერ დაფუძნებული შპს-ები ან/და იმ შპს-ების 

ჩამონათვალი სადაც ქალაქ ბათუმის მერიას აქვს წილი და მათი წესდებები.  

3. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი იურიდიული პირის შემოსავლის წყარო და 

წლიური ბიუჯეტი 2017-2021 წლების მიხედვით. 

4. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ იურიდიულ პირებში დასაქმებულ პირთა 

რაოდენობა, საშტატო განრიგი 2017-2021 წლების მიხედვით.

5. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი იურიდიული პირის საქმიანობის 

მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შეფასების ამსახველი დოკუმენტის ასლი (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში) 2017-2021 წლების მიხედვით. 

გთხოვთ, ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ ვადებში.

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი
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მესტიის მუნიციპალიტეტის მერს, 

ბატონ კაპიტონ ჟორჟოლიანს,

ბატონო კაპიტონ,

გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის მე-15 მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტისა და  148-ე 

მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

1. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის სისტემაში შემავალი ყველა საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის ჩამონათვალი და მათი წესდებები. 

2. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული შპს-ები ან/და იმ 

შპს-ების ჩამონათვალი სადაც მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიას აქვს წილი და 

მათი წესდებები.  

3. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი იურიდიული პირის შემოსავლის წყარო და 

წლიური ბიუჯეტი 2017-2021 წლების მიხედვით. 

4. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ იურიდიულ პირებში დასაქმებულ პირთა 

რაოდენობა, საშტატო განრიგი 2017-2021 წლების მიხედვით.

5. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი იურიდიული პირის საქმიანობის 

მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შეფასების ამსახველი დოკუმენტის ასლი (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში) 2017-2021 წლების მიხედვით. 

გთხოვთ, ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ ვადებში.

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია


