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13 მაისი 2021 წ.              

                                                                                                          11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული 

ერთეულების, რაიონის გამგეობებისა და სხვა საბიუჯეტო 

ორგანიზაციებისთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, 

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად განხორციელებული ტენდერების შედეგად 

წარმოქმნილი ეკონომიების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ.თალაკვაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით

გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების

განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხის დამტკიცების

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ.თალაკვაძე 

.    .    . 

3. ა(ა)იპ “თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს” მიერ

დაფუძნებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისთვის

სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის ელექტრონული

პროცედურებით (GEO) შესყიდვის დოკუმენტაციების მოწონების

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ.პაპავა 

                                                          .    .    . 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. ქალაქ თბილისში, დასახლება დიდი დიღომი, მიკრო/რაიონი Ш, 

კორპუსი 5-ში (საკადასტრო კოდი: N01.10.08.006.006.05.504) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში

მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის

ნებართვის მფლობელთა მიმართ რიგი ღონისძიებების გატარების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ

საზღვრებში M2 კატეგორიის ავტობუსებით რეგულარული

სამგზავრო გადაყვანის განხორციელებაზე ნებართვის მფლობელი

იურიდიული პირისთვის შპს „ფაბლიქ ქარ “ (ს/ნ 404392411), მის მიერ

2021 წლის აპრილში სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების

ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული ავტობუსებით მგზავრთა

მომსახურების სანაცვლოდ გადასახდელი თანხების ანაზღაურების

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ

საზღვრებში M2 კატეგორიის ავტობუსებით რეგულარული

სამგზავრო გადაყვანის განხორციელებაზე ნებართვის მფლობელი

იურიდიული პირისთვის შპს „თბილ ქარ“ (ს/ნ 404393241), მის მიერ

2021 წლის აპრილში სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების

ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული ავტობუსებით მგზავრთა

მომსახურების სანაცვლოდ გადასახდელი თანხების ანაზღაურების

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ

საზღვრებში M2 კატეგორიის ავტობუსებით რეგულარული

სამგზავრო გადაყვანის განხორციელებაზე ნებართვის მფლობელი

იურიდიული პირისთვის შპს „კაპიტალ გრუპ“ (ს/ნ 202353194), მის

15 წთ.



 
 

 - 3 - 

 

 
 

მიერ 2021 წლის აპრილში სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების

ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული ავტობუსებით მგზავრთა

მომსახურების სანაცვლოდ გადასახდელი თანხების ანაზღაურების

შესახებ 

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ

საზღვრებში M2 კატეგორიის ავტობუსებით რეგულარული

სამგზავრო გადაყვანის განხორციელებაზე ნებართვის მფლობელი

იურიდიული პირისთვის შპს „თბილ ლაინ“ (ს/ნ 404392260), მის მიერ

2021 წლის აპრილში სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების

ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული ავტობუსებით მგზავრთა

მომსახურების სანაცვლოდ გადასახდელი თანხების ანაზღაურების

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

10. „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 თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

11. „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 მოწონებაზე უარის თქმის

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

 

.    .    . 

12.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


