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3 აგვისტო 2016 წ.                               
                                                                                                  12 სთ.00 წთ.  

 
1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - 

„თბილისის საბავშვო ბაგა - ბაღების მართვის სააგენტოს“ (ს/კ: 
404905475) მიერ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 
პირის - „ქალაქ თბილისის №37 საბავშვო ბაგა-ბაღის“ 
დაფუძნების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

 .    .    . 

2. „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის 
ქვეპროგრამის ფარგლებში სკოლამდელი აღზრდის 
დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების 
უზრუნველყოფის მიზნით, ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ - „თბილისის საბავშვო ბაგა - ბაღების 
მართვის სააგენტოს“ მიერ განსახორციელებელ ღონისძიებათა 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 
წლის 13 იანვრის №02.03.27 განკარგულებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „მოსწავლე 
ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის“ საშტატო ნუსხისა და 
სახელფასო ფონდის დამტკიცებაზე თანხმობის მიცემის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

4. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „მოსწავლე 
ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის“ შტატგარეშე 
მოსამსახურეების რიცხოვნობის, საპრემიო ფონდის, საწვავისა და 
გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების ლიმიტების განსაზღვრაზე 
თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის  
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016  წლის 24 თებერვლის                        
№08.25.172 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „მოსწავლე-
ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის“ (ს/კ:404494980)  
დირექტორის შესარჩევი  საკონკურსო კომისიის შექმნის,  მისი 
დებულების, დირექტორის თანამდებობაზე გამოცხადებული 
კონკურსის პირობების, საკვალიფიკაციო მოთხოვნების, 
კონკურსის ეტაპების განრიგისა  და შეფასების ფორმების 
დამტკიცების  თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „საქართველოს 
ეროვნული ბოტანიკური ბაღის“ (ს/კ:404405960) ლოგოს 
დამტკიცების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. ქარცივაძე 
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.    .    . 

7. ქ. თბილისში, ისნის რაიონში არსებული 2011 კვ.მ (საკადასტრო 
კოდი: #01.17.06.014.017) და 138591 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 
#01.17.06.012.136) მიწის ნაკვეთების  საქართველოს სამოციქულო 
ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის პირდაპირი 
განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი 
ხელშეკრულების პირობების ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. შპს „ქ. თბილისის N16 შერეული პოლიკლინიკის“ (ს/კ: 208173885) 
საფირმო სახელწოდების ცვლილების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

 .    .    .  

9. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 

 
 
 
 


