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        19 აგვისტო  2015 წ. 

      10 სთ. 

1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მუნიციპალური 

სერვისების განვითარების სააგენტოსთვის“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში  თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. დ. ქუმსიშვილი

.    .    . 

2. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მუნიციპალური 

სერვისების განვითარების სააგენტოსთვის“ ავტომანქანების საკუთრებაში 

გადაცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. დ. ქუმსიშვილი

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის 

საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცებაზე თანხმობის 

მიცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ღოღობერიძე 

.    .    . 

q. Tq.

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი
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4. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის 

რიგი ხარჯების განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 28 იანვრის N04.05.84 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ღოღობერიძე  

.    .    . 

5. ქ. თბილისში, ცაგარელის ქ. № 69-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  

.    .    . 

6. ქ. თბილისში, ფალიაშვილის ქ. №65-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  

.    .    . 

7. ქ. თბილისში, თაქთაქიშვილის ქ.№12, 12ა-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  

.    .    . 

8. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ - ,,ცხოველთა 

მონიტორინგის სააგენტოსათვის“ ქალაქ თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული ასიგნებებით და საკუთარი სახსრებით 

განსახორციელებელი გადასახდელების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის 

შესაბამისად გადანაწილების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიპალიტეტის 

მთავრობის 2015 წლის  28 იანვრის №04.06.85 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 
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მომხს. თ. ფხალაძე 

.    .    . 

9. „შპს „ჰერმესის“ ზოგიერთი სარიტუალო მომსახურების საფასურის 

განსაზღვრის შესახებ“ ქ. თბილისის მთავრობის 2007 წლის 27 აგვისტოს 

№18.09.611 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და შპს 

„ჰერმესის“ ზოგიერთი სარიტუალო და დამატებითი მომსახურების 

წესებისა და ფასების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 

2010 წლის 29 დეკემბრის №35.14.1609 დადგენილებაში ცვლილებების 

შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, ზანდუკელის ქ. №1-ში არსებული, კერძო საკუთრებად 

რეგისტრირებული ზოგიერთი უძრავი ქონების აუდიტორული შეფასების 

შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

11. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ქ. თბილისის 

მოსწავლე - ახალგაზრდობის სახლის“ შენობის ნაწილობრივი სარემონტო და 

გათბობის სისტემის მოწყობის საპროექტო  სამუშაოების შესასრულებლად 

თანხის გამოყოფის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია  

.    .    . 

 12. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 


