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15-08-2022

ნინოწმინდის  მუნიციპალიტეტის მერს

ანივარდ მოსოიანს

ქალბატონო  ანივარდ,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში,  მოგმართავთ შემდეგ საკითხებზე.

გთხოვთ მოგვაწოდოთ:

 მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების გეგმა ან კონცეფცია;
 მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების 

ჩამონათვალი 2021-2022 წლებში;
 მუნიციპალიტეტის ტურისტული რუკა-გზამკვლევი ან/და ისტორიული და 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შესახებ ცნობარი.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ნიკა მაჭუტაძე
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 კასპის მუნიციპალიტეტის მერს

ვახტანგ მაისურაძეს

ბატონო  ვახტანგ,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში,  მოგმართავთ შემდეგ საკითხებზე.

გთხოვთ მოგვაწოდოთ:

 მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების გეგმა ან კონცეფცია;
 მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების 

ჩამონათვალი 2021-2022 წლებში;
 მუნიციპალიტეტის ტურისტული რუკა-გზამკვლევი ან/და ისტორიული და 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შესახებ ცნობარი.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ნიკა მაჭუტაძე
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 დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს

მანანა ნარიმანიძეს

ქალბატონო  მანანა,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში,  მოგმართავთ შემდეგ საკითხებზე.

გთხოვთ მოგვაწოდოთ:

 მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების გეგმა ან კონცეფცია;
 მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების 

ჩამონათვალი 2021-2022 წლებში;
 მუნიციპალიტეტის ტურისტული რუკა-გზამკვლევი ან/და ისტორიული და 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შესახებ ცნობარი.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ნიკა მაჭუტაძე
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ქუთაისის  მუნიციპალიტეტის მერს

იოსებ ხახალეიშვილს

ბატონო  იოსებ,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში,  მოგმართავთ შემდეგ საკითხებზე.

გთხოვთ მოგვაწოდოთ:

 მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების გეგმა ან კონცეფცია;
 მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების 

ჩამონათვალი 2021-2022 წლებში;
 მუნიციპალიტეტის ტურისტული რუკა-გზამკვლევი ან/და ისტორიული და 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შესახებ ცნობარი.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ნიკა მაჭუტაძე
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 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერს

გენადი ბალანჩივაძეს

ბატონო  გენადი,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში,  მოგმართავთ შემდეგ საკითხებზე.

გთხოვთ მოგვაწოდოთ:

 მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების გეგმა ან კონცეფცია;
 მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების 

ჩამონათვალი 2021-2022 წლებში;
 მუნიციპალიტეტის ტურისტული რუკა-გზამკვლევი ან/და ისტორიული და 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შესახებ ცნობარი.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ნიკა მაჭუტაძე


