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        12  აგვისტო 2015 წ. 

      10 სთ. 

1.  „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის პროგრამებისა და 

ქვეპროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

დადგენილების პროექტის მოწონებისა და ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის წარდგენის თაობაზე   

15 წთ. 

მომხს. გ. არეშიძე

.    .    . 

2.  „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „სამართლებრივი 

დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრის“ 

წესდების დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მთავრობის 2009 წლის 28 

ოქტომბრის N29.29.982 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. გ. არეშიძე 

.    .    . 

3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „სამართლებრივი 

დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრის“ 

საშტატო ნუსხის და შრომის ანაზღაურების ოდენობის შეთანხმებისა და 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 10 ივნისის 

N23.29.711 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. გ. არეშიძე 

q. Tq.

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი
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.    .    . 

4.  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სამართლებრივი 

დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრის“ 

მიერ  პროექტის „იურიდიული კლინიკა" განსახორციელებლად საჭირო 

ხარჯების დაფინანსების, საკომუნიკაციო ხარჯების დამტკიცებისა და ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 2015 წლის 25 თებერვლის  N08.06.188 

განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ  

 

15 წთ. 

მომხს. გ. არეშიძე  

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 

ფარგლებში ა(ა)იპ „ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაციის“ დაფინანსების 

შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. არეშიძე  

.    .    . 

6. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ქ. თბილისის 

მოსწავლე - ახალგაზრდობის სახლის შენობის გამაგრების საპროექტო  

სამუშაოების შესასრულებლად თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია  

.    .    . 

7. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის 

გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური ბინა-მუზეუმისათვის“ თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია  

.    .    . 

8. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ლილოს მიუსაფართა 

თავშესაფრის“ საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების 

შეთანხმების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი  

.    .    . 
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9. შპს „თბილისის პარკების“ გენერალური დირექტორის ცვლილების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოებისთვის დამფუძნებლის 

კუთვნილი დივიდენდის ოდენობის დაზუსტების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

11. შპს  „სინათლის ქალაქის“ კაპიტალის გაზრდის  თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. პ. ჯაჭვლიანი  

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონში მცხოვრები 

ოჯახებისათვის დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის  

ქირის კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. ბ. ქარცივაძე  

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონში მცხოვრები 

ოჯახებისათვის დროებით საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის 

ქირის კომპესაციის გაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. ჩოქური  

.    .    . 

14. ქ. თბილისში, ფალიაშვილის №86-ში მდებარე  მიწის ნაკვეთზე სპეციალური 

(ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის განაშენიანების ინტენსივობის კ-2 

კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის გადავადებასა და ამასთან 

დაკავშირებით  შეთანხმების დადების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ღოღობერიძე  
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.    .    . 

15. ქ. თბილისში,  შატბერაშვილის ხევი №2ა/შატბერაშვილის ქ.№12-ში მდებარე  

მიწის ნაკვეთზე სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის 

განაშენიანების ინტენსივობის კ-2 კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის  

გადავადებასა და ამასთან დაკავშირებით შეთანხმების დადების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ღოღობერიძე  

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს საქმიანობისთვის ზოგიერთი ღონისძიების 

განხორციელების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. დ. ქუმსიშვილი  

.    .    . 

 17. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


