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2 მაისი 2018 წ.              

                                                                                                   10 სთ.00 წთ.  

 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პროფესიული

მუნიციპალური თეატრების სამხატვრო ხელმძღვანელობის

კანდიდატთა შესარჩევი სარეკომენდაციო საბჭოს შექმნის, მისი

შემადგენლობის განსაზღვრისა და დებულების დამტკიცების

შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ს. ხუნწარია 

.    .    . 

 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების 

გაერთიანების“ (ს/კ 405265680) დირექტორის შესარჩევი  

საკონკურსო კომისიის შექმნის, მისი შემადგენლობის 

განსაზღვრისა და მისი დებულების დამტკიცების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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3. პროექტის „4GB 2018” „ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი“ 
განსახორციელებლად შეზღუდული პასუხისმგებლობის

საზოგადოება „ენსო პლიუსის” (ს/კ 404468704) დაფინანსების

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის

ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის „საქართველოს სამბოს ეროვნული

ფედერაციის“ (ს/კ 204898744) დაფინანსების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის

ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის „საქართველოს კრივის ეროვნული

ფედერაციის“ (ს/კ 204896942) დაფინანსების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 

ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „საქართველოს ჩოგბურთის ფედერაციის“ 

(ს/კ 202903153) დაფინანსების  თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 2018	 წლის	 ბიუჯეტის
ასიგნებების	 ფარგლებში	 არასამეწარმეო (არაკომერციული)

იურიდიული	 პირის	 „საქართველოს	 საცხენოსნო	 სპორტის

ეროვნული	 ფედერაციის“	 (ს/კ	 205223168)	 დაფინანსების

15 წთ.
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თაობაზე 

 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის

ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ,,საქართველოს სროლის სახეობათა

ეროვნული ფედერაციის” (ს/კ 204892152) დაფინანსების

თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის

ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ,,საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული

ფედერაციის“ (ს/კ 204889488) დაფინანსების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის

ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ,,საქართველოს ფრენბურთის ეროვნული

ფედერაციის“ (ს/კ 202218714) დაფინანსების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

11. „ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტით

გათვალისწინებული  ჯანმრთელობის  დაცვის  ქვეპროგრამების

განხორციელების  წესების  დამტკიცების  შესახებ“  ქალაქ

თბილისის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2017  წლის  26 

დეკემბრის  №8‐22    დადგენილებაში  ცვლილების  შეტანის

შესახებ“  ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

დადგენილების პროექტის მოწონების თაობაზე  

 

15 წთ.
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მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

12. ,,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 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის

იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს

„ინვესტს“ (ს/კ 406117330) შორის 2016 წლის 3 მაისს

გაფორმებული პირობებით გამოცხადებული აუქციონის NE-

307-15-19618 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული აუქციონის

პირობის შესრულების დადასტურების თაობაზე  

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო

კომპანიის” (ს/კ 202886788) კაპიტალის ცვლილების (შემცირება) 

შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის - ცხოველთა მონიტორინგის 

სააგენტოს დაფუძნების და მისი წესდების (დებულების) 

დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-56 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.
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მომხს. ვ. ლომჯარია 

.    .    .  

16.                        სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 


