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24 აპრილი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ,,თბილისის განვითარების ფონდის’’ (ს/კ 404384974) 

მიერ  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული ,,ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის’’ პროგრამის 

(კოდი: 02 10) ფარგლებში განსახორციელებელი 

მიმართულებების/ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2019 წლის 16 იანვრის 

N19.11.19 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. ბენდელიანი 

.    .    . 

2. 2019 წლის ივლისში ფუნქციონირებადი საბავშვო ბაგა-ბაღების 

განსაზღვრისა და საბავშვო ბაგა-ბაღებში ახალი 2019-2020 სასწავლო-

სააღმზრდელო წლის შეუფერხებელი დაწყებისთვის გასატარებელ 

ღონისძიებათა შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. ელოშვილი 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისში „სამგორი-ვაზისუბნის,’’ „ახმეტელი-თემქის’’ და 

„სამება-მახათას მთის’’ საჰაერო-სატრანსპორტო ღერძების 

ქალაქგეგმარებითი (სივრცითი) განვითარების  ალტერნატიული 

ხედვების დამუშავებისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების 

მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით  შპს „თბილისის 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 
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სატრანსპორტო კომპანიისთვის“ (ს/კ 202886788) დავალების მიცემის 

თაობაზე 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

4. საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების (საგზაო 

ნიშნები) დამონტაჟების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის  „ქალაქ თბილისის  გლდანი-ნაძალადევის 

კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/კ 400085572) თანხის 

გამოყოფის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის მიხეილ იპოლიტოვ-

ივანოვის სახელობის №6 ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/კ 202374037) 

თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ,,ქ. თბილისის არამ ხაჩატურიანის სახელობის №10 

ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/კ 206075067) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

8. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის ი. 

სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული 

სკოლა-სტუდიისთვის“ (ს/კ 202056899) თანხის  გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 
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9. ქალაქ თბილისში, გურამ რჩეულიშვილის ქ. #9ა-ში მდებარე 1500 კვ.მ 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.15.02.053.031) 

სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, მიროტაძის ქუჩაზე (ყოფილი ოჟიოს)  არსებული 

მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდები: №01.10.13.033.926, 

№01.10.13.033.927, №01.10.13.033.159) გაცვლის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში,  წულაძის ქუჩა (კორპუსი) N29-ში (საკადასტრო 

კოდი N01.17.11.037.003) მდებარე  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის“ (ს/კ 202886788) კაპიტალის ცვლილების (გაზრდა) შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


