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16 მაისი 2018 წ.              

                                                                                                           10 სთ.00 წთ.  

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის საბავშვო ბაგა -

ბაღების მართვის სააგენტოს“ (ს/კ 404905475) მიერ საკუთარი

სახსრებით და „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის

ბიუჯეტით „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების

ხელშეწყობის“ (კოდი: 07 01 02) ქვეპროგრამიდან გამოყოფილი

ასიგნებების ფარგლებში, განსახორციელებელი

ღონისძიებების/მიმართულებების შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის

№02.31.60 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. ელოშვილი 

.    .    . 

2. 2018 წლის ივლისში ფუნქციონირებადი საბავშვო ბაგა - ბაღების

განსაზღვრისა და საბავშვო ბაგა-ბაღებში ახალი 2018-2019 სასწავლო

- სააღმზრდელო წლის შეუფერხებელი დაწყებისთვის გასატარებელ

ღონისძიებათა შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. ელოშვილი 

.    .    . 

 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე-

ნარგავების მოვლის სტანდარტული აგროტექნიკური ღონისძიებების

გეგმის დამტკიცების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. მ. ბითაძე 

.    .    . 

 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 

ასიგნებების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ 

თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული 

ცენტრისათვის“ (ს/კ 400085572) თანხის გამოყოფის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. პროექტის „Tbilisi Open Air 2018” განსახორციელებლად შეზღუდული

პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ტოას“ (ს/კ 405252033) 

დაფინანსების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. პროექტის „თბილისის ახალი დრამის ფესტივალი“ 

განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „დიალოგისა და განვითარების სახლი (დიდი 

სახლი)“ (ს/კ 405097158) დაფინანსების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 

ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „საქართველოს ქუჩის ხელოვნების ფედერაციის“ 

(ს/კ 405172110) დაფინანსების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 
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.    .    . 

8. „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის 

მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების 

დადგენის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენის თაობაზე“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 წლის 26 ნოემბრის 

№17.03.202 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების 

განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხის დამტკიცების 

შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში, თბილისის საკონცერტო 

დარბაზის მიმდებარედ მრავალდონიანი მიწისქვეშა ავტოსადგომის 

მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, 

ოპერირებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისთვის 

გადმოცემის თაობაზე ინტერესთა გამოხატვის გამოცხადების შესახებ

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს 

- ქონების მართვის სააგენტოსა და აუქციონში გამარჯვებულ პირს - 

შპს „კონსალტინგ გრუპს" (უფლებამონაცვლე: შპს „სითი ბოქსი“, ს/კ 

439402843) შორის 2017 წლის 31 მაისს გაფორმებულ იჯარის 

ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100% - იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფის” (ს/კ 

206267494) საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა მოძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, საკუთრების 

უფლებით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისთვის გადაცემისა და 

შემდგომში ამავე ქონების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს 

„ეკოსერვის ჯგუფისთვის“ (ს/კ 404553666) უსასყიდლო საკუთრებაში 

გადაცემის თაობაზე თანხმობის გაცემის შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებულ შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის“ (ს/კ 202886788) მიერ ა(ა)იპ „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის საფეხბურთო კლუბში” (ს/კ 401968242) ფულადი შენატანის 

განხორციელების თაობაზე თანხმობის გაცემის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქ.თბილისში, სამგორის ქუჩა №16-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.17.11.014.005) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. ქ.თბილისში, გაგარინის I შესახვევის №6-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: №01.10.13.009.010)  სპეციალური (ზონალური) 

შეთანხმების გაცემისთვის განაშენიანების ინტენსივობის კ-2 

კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის  განწილვადებასთან 

დაკავშირებით  შეთანხმების დადების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. თ. ბოლოთაშვილი 

.    .    . 
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16. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის  - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს მიერ 

გაწეული ცალკეული მომსახურების საფასურის განსაზღვრის წესის 

შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 

წლის 29 დეკემბრის №33-141 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტის მოწონების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ვ. ლომჯარია 

.    .    .  

17.                        სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 

 


