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 7 აგვისტო 2019 წ.              

                                                                                                      12 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის“ 

(ს/კ 404405960) დათვალიერებისა და სხვადასხვა მომსახურებით 

სარგებლობის ტარიფების დამტკიცებაზე თანხმობის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. მ. ბითაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის 
სააგენტოს“ (ს/კ 404905475) მიერ სკოლამდელი აღზრდის 
დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით, შენობა-ნაგებობის 
რეაბილიტაციისთვის მოსამზადებელი ღონისძიებების განხორციელების 
თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. ელოშვილი 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის“ (ს/კ 

402008046) მიერ განსახორციელებელი ღონისძიების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. პროექტის „წყალბურთში ვაჟთა ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატი“ 

განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირის „საქართველოს სპორტის საწყლოსნო სახეობათა ეროვნული 

ფედერაციის“ (ს/კ  204900134)  დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. „ა(ა)იპ ,,ქ. თბილისის მერიის მ. გეგელიას სახელობის ტანვარჯიშის 

სახეობათა აკრობატიკის სპორტული ცენტრისა’’ და  ა(ა)იპ ქ. თბილისის 

მერიის ,,გ ეგნატაშვილის სახელობის ტანვარჯიშის სახეობათა 

ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტის’’ რეორგანიზაციის პროცესის 

დასრულების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის 2015 წლის 13 ოქტომბრის N41.22.1198 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ   

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის“ 

(ს/კ 404494980)  ფასიანი  მომსახურების განაკვეთების შეთანხმების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის 

გამგეობისათვის ავარიული ხიდის დემონტაჟის მიზნით, დავალების 

მიცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ბ. მიქაუტაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რაიონული 

გამგეობების მიხედვით გარე ვაჭრობის მოწყობისთვის ადგილების 

განსაზღვრის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. ხელაძე 

.    .    . 
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9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, 

№01.15.01.003.045, №01.15.06.001.061, №01.15.01.003.048, 

№01.15.06.001.060, №01.15.01.003.046, №01.15.06.002.021, 

№01.15.06.002.020 და №01.15.01.003.043  საკადასტრო კოდებით 

რეგისტრირებული უძრავი ქონების საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური 

მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ 204395537) პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. გვენეტაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, ზემო ვერაზე (№1)-ში არსებული 146 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთის და მასზე განთავსებული 124 კვ.მ ფართობის შენობა-ნაგებობა 

№1-ის (საკადასტრო კოდი: №01.15.02.060.032) საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური 

მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ 204395537) პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. გვენეტაძე 

.    .    . 

11. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საქალაქო სასაფლაოების 

ფარგლების დაზუსტებისა და მათზე შპს „ჰერმესისათვის“ 

უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 29 აპრილის №17.24.485 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

15 წთ.

მომხს. გ. გვენეტაძე 

.    .    . 

12. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის 

15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის მოწონების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

13. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის 

15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

15 წთ.
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პროექტის მოწონებაზე უარის შესახებ  

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

14. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 

15 მარტის N39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის მოწონებაზე უარის თქმის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2019 წლის 31 ივლისის N19.816.1078 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

15.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 

 

 

 


