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3 აპრილი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის - „თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის 

სააგენტოს“ (ს/კ 404905475) მიერ სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით მშენებლობისათვის 

მოსამზადებელი ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. ელოშვილი 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №35-118 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი  

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების 

ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. 

თბილისის ფეხბურთის ფედერაციის“ (ს/კ 202886519) დაფინანსების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის  „ქ. თბილისის მერიის ფეხბურთის სპორტული 

ცენტრი იმედის“ (ს/კ 401963666) მომსახურების სატარიფო ნუსხის 

შეთანხმების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთი, ერეკლე II-ის ქუჩა №14-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.20.01.052.020.01.003) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის დასახლების II მიკრორაიონში,  კადეტთა 

კორპუსის მიმდებარედ, 30058 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.17.08.001.001) საზღვრების ფართობის 

შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში მდებარე 3872028 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №72.13.10.971) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, ბუშის ქუჩიდან რკინიგზის ცენტრალურ 

სადგურამდე, რკინიგზის მაგისტრალის გასწვრივ მდებარე, 1554 კვ.მ 

ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.16.04.051.028) 

საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მიერ 

წყალშემკრების მოწყობის სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვაზე 

15 წთ.
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თანხმობის მიცემის შესახებ 

მომხს. ი. ბერეკაშვილი 

.    .    . 

10.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 


