
         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

3126/3-56/22
06-04-2022

ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ ლევან ანდრიაშვილს

ბ-ნო ლევან,

მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაში შემავალი, სახელმწიფო ბიზნეს სერვისების (government to 
business) მიწოდების არხების შესწავლის მიზნით, მოგმართავთ წინამდებარე წერილით და 
მასზე თანდართული კითხვარის ფორმით (დანართი N1). კითხვარის მიზანია, რომ 
მუნიციპალიტეტთან ერთად, მოვახდინოთ სახელმწიფო ბიზნეს სერვისების მიწოდების 
არხების შესაძლო გაუმჯობესების ღონისძიებების გამოვლენა და განხორციელება. 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის მე-8 მუხლის, პირველი პუნქტის ,,ა’’ ქვეპუნქტისა 
და 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, გთხოვთ, კანონით გათვალისწინებულ 
ვადაში მოგვაწოდოთ შევსებული კითხვარის ფორმა.

ამასთან, რეკომენდაციის სახით გატყობინებთ, რომ უმჯობესია აღნიშნული კითხვარის 
შევსებაზე პასუხისმგებელი პირი იყოს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი 
(კითხვების სპეციფიკიდან გამომდინარე).

ზემოაღნიშნული კითხვარის შევსებასთან დაკავშირებით დამატებითი კითხვების 
შემთხვევაში შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ შემდეგ პირებს: 

ბექა ლილუაშვილი (  

ლიანა გვრიტიშვილი 

სალომე კოკაია 

დანართი, 7 (შვიდი) ფურცელი

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ბექა ლილუაშვილი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	26-262210346
თარიღი:	13/04/2022
პინი:	6870

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს

ბატონ	ბექა	ლილუაშვილს

ბატონო	ბექა,

	 თქვენს	მიერ	გამოგზავნილი	2022	წლის	06	აპრილის	N3126/3-56/22	წერილის	პასუხად	დანართის
სახით	გიგზავნით	შევსებულ	კითხვარს.

	 დანართი:	7	(შვიდი)	ფურცელი.

ლევან	ანდრიაშვილი

თელავის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=26-262210346&pin=6870


         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

3159/3-56/22
08-04-2022

ქ. ონის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ სერგო ხიდეშელს

ბ-ნო სერგო,

მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაში შემავალი, სახელმწიფო ბიზნეს სერვისების (government to 
business) მიწოდების არხების შესწავლის მიზნით, მოგმართავთ წინამდებარე წერილით და 
მასზე თანდართული კითხვარის ფორმით (დანართი N1). კითხვარის მიზანია, რომ 
მუნიციპალიტეტთან ერთად, მოვახდინოთ სახელმწიფო ბიზნეს სერვისების მიწოდების 
არხების შესაძლო გაუმჯობესების ღონისძიებების გამოვლენა და განხორციელება. 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის მე-8 მუხლის, პირველი პუნქტის ,,ა’’ ქვეპუნქტისა 
და 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, გთხოვთ, კანონით გათვალისწინებულ 
ვადაში მოგვაწოდოთ შევსებული კითხვარის ფორმა.

ამასთან, რეკომენდაციის სახით გატყობინებთ, რომ უმჯობესია აღნიშნული კითხვარის 
შევსებაზე პასუხისმგებელი პირი იყოს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი 
(კითხვების სპეციფიკიდან გამომდინარე).

ზემოაღნიშნული კითხვარის შევსებასთან დაკავშირებით დამატებითი კითხვების 
შემთხვევაში შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ შემდეგ პირებს: 

ბექა ლილუაშვილი ) 

ლიანა გვრიტიშვილი 

სალომე კოკაია 

დანართი, 7 (შვიდი) ფურცელი

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ბექა ლილუაშვილი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	78-78221046
თარიღი:	14/04/2022
პინი:	0484

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს

ბატონ	ბექა	ლილუაშვილს

ბატონო	ბექა,

თქვენი	 მიმდინარე	 წლის	 08	 აპრილის	 N3159/3-56/22	 წერილის	 თანახმად
წარმოგიდგენთ	თქვენს	მიერ	მოწოდებული	კითხვარის	შევსებულ	ფორმას,	დანართი
თან	ერთვის.

დანართი:	7	(შვიდი)	ფურცელი.

პატივისცემით,

სერგო	ხიდეშელი

ონის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=78-78221046&pin=0484

