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28 თებერვალი 2018 წ.              

                                                                                                   10 სთ.00 წთ.  

 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

არაკომერციული იურიდიული პირის - „თბილისის

მუნიციპალური ლაბორატორიის“ (ს/კ 402008046) მიერ

განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. ბენდელიანი 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

არაკომერციული იურიდიული პირის - „თბილისის

მუნიციპალური ლაბორატორიის“ (ს/კ 402008046) 2018 წლის

ღონისძიბების/მიმართულებების შეთანხმების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. ბენდელიანი 

.    .    . 

3. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის ილია 

ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმის“ (ს/კ 

202336383), ა(ა)იპ „ზაქარია ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-

მუზეუმის“ (ს/კ 204514533), ა(ა)იპ „ქ. თბილისის ნიკოლოზ 

ბარათაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმის“ (ს/კ 204512973), 

15 წთ.
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ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მიხეილ ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-

მუზეუმის“ (ს/კ 204513990), ა(ა)იპ „ქ. თბილისის გალაკტიონ 

ტაბიძის მემორიალური ბინა-მუზეუმის“ (ს/კ 202063300), ა(ა)იპ „ქ. 

თბილისის ვახტანგ ჭაბუკიანის მემორიალური ბინა-მუზეუმის“ 

(ს/კ 202166556), ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერაბ კოსტავას მემორიალური 

სახლ-მუზეუმის“ (ს/კ 203851661), ა(ა)იპ „ქ. თბილისის სოსო 

წერეთლის მემორიალური ბინა-მუზეუმის“ (ს/კ 202336105) და 

ა(ა)იპ „ქ. თბილისის თოჯინების მუზეუმის” (ს/კ 204545233) 

რეორგანიზაციის (შერწყმა /გაერთიანება) პროცესის დასრულებისა 

და ა(ა)იპ „მუზეუმების გაერთიანების“ დაფუძნების თაობაზე“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 29 

ივლისის №30.02.651 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის

ზაჰესის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის ხელოვნების №5 

ხელოვნების სკოლისათვის“ (ს/კ 236094141) თანხის გამოყოფის

შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის

პ. ამირანაშვილის სახელობის 18-ე ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/კ

200037548)  თანხის გამოყოფის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „თბილისის საგუნდო 

მუსიკის ფესტივალისათვის“ (ს/კ 404441305) „თბილისის საგუნდო 

მუსიკის VIII ფესტივალის“ ჩასატარებლად თანხის გამოყოფის 

შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 
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.    .    . 

7. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  2017  წლის  ბიუჯეტის

შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით

გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების

განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხის დამტკიცების

შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

9. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 

26 დეკემბრის №48.14.972 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  2018  წლის  ბიუჯეტის

პროგრამისათვის    ‐ „კულტურის ღონისძიებები“  (კოდი  08 05)

დამტკიცებული  მოცულობის  ფარგლებში  გათვალისწინებული 

ასიგნებების განაწილების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

11. „ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  2018  წლის  ბიუჯეტის

ქვეპროგრამისათვის  ‐ „სპორტული  დაწესებულებების

მატერიალურ‐ტექნიკური  ბაზის  გაუმჯობესება  და  მშენებლობა“ 

(კოდი  08  06  04)    დამტკიცებული  მოცულობის  ფარგლებში

15 წთ.



 
 

 - 4 - 

 

 
 

ასიგნებების  განაწილების  შესახებ” ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 10 იანვრის №01.23.23 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

12. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის - ლილოს მიუსაფართა 

თავშესაფრის დაფუძნებისა და დირექტორის დანიშვნის შესახებ“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 5 

აგვისტოს №31.13.933 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

13. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების განკარგვის მიზნით

დადებულ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული საკითხების

შემსწავლელი კომისიის შექმნის შესახებ“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 წლის 3 სექტემბრის №05.06.34 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    .  

14.                        სხვადასხვა 15 წთ.

 


