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17 აპრილი 2018 წ.              

                                                                                                   10 სთ.00 წთ.  

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 

ასიგნებების ფარგლებში საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის - საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,სპექტრი“ დაფინანსების 

თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 

ასიგნებების ფარგლებში საჯარო სამართლის იურიდიული პირის

- საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,მერმისი“  დაფინანსების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 

ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის - „პროფესიული კოლეჯის „იკაროსი“ (ს/კ 

211351071) დაფინანსების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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4. სახელმწიფო  საკუთრებაში  არსებული  მოძრავი  ქონების  ქალაქ

თბილისის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  დამატებითი

ქონების  სახით  მიღებასთან    დაკავშირებით    გასატარებელი

ღონისძიებების  თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ვ. ჭიღლაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირების:  „ქ. თბილისის მერიის

ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის“  (ს/კ

211351428)  და  ხელოვნების  სამხატვრო  სკოლა  „ხელოვნების

სამხატვრო  სკოლა  აფხაზეთი  №1“‐ის  (ს/კ  200266023) 

საკუთრებაში  არსებული  მოძრავი  ქონების  ქალაქ  თბილისის

მუნიციპალიტეტისათვის უსასყიდლოდ  საკუთრებაში  მიღებისა

და  ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  არასამეწარმეო

(არაკომერციული)  იურიდიული  პირის    „ქ.  თბილისის  მერიის

სოლიკო  ვირსალაძის  სახელობის  №1  სამხატვრო  ხელოვნების

სკოლისათვის“  (ს/კ  211351918)  უსასყიდლოდ  საკუთრებაში

გადაცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. ჭიღლაძე 

.    .    . 

6. საქართველოს  მთავრობას,  საქართველოს  ეკონომიკური

განვითარების  სამინისტროს,  ქალაქ  თბილისის  მთავრობასა და

„მულტიპლექს  ენერჯი  ლიმითედის“ (ამჟამად  „ჯორჯიან

გლობალ  იუთილითიზ“)  შორის  2008  წლის  14  მაისს

გაფორმებული  შპს     100%  წილის, შპს  „მცხეთაწყალკანალის“ 

100%  წილის,  შპს  „საქწყალკანალის“  100%  წილისა  და  შპს

„თბილისის წყლის“  100% წილის ნასყიდობის ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული  ვალდებულების  ნაწილობრივ

დადასტურების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 15 წთ.
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მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ეკოსერვის ჯგუფის“ (ს/კ

404553666) კაპიტალის ცვლილების (გაზრდა) შესახებ  

  

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ (ს/კ

206267494) კაპიტალის ცვლილების (შემცირება) შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქ. თბილისი, მცხეთა, ლისზე, სოფელ აგარაკში, სოფელი აგარაკის

დასავლეთით არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: 

№№72.16.09.770, 72.16.09.319, 72.16.09.320, 72.16.09.771, 

72.16.09.856, 72.16.09.855, 72.16.09.854, 72.16.09.788, 72.16.09.853 

ფართობი 8250 კვ.მ) განაშენიანების რეგულირების გეგმის

გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე  

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, დიდ ლილოში არსებული

97 470 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№81.08.09.443) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის

მოწონების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    . 

11. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის

მოწონებაზე უარის თქმის შესახებ 

 

15 წთ.
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მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    .  

12.                        სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


