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28 მარტი 2018 წ.              

                                                                                                   10 სთ.00 წთ.  

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს

ეროვნული ბოტანიკური ბაღის“ (ს/კ 404405960) მცენარეებისა და

სხვადასხვა პროდუქტების სარეალიზაციო ტარიფების

დამტკიცებაზე თანხმობის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. გ. გიგაშვილი 

.    .    . 

2. 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. გ. გიგაშვილი 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მოსწავლე

ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის“ (ს/კ 404494980)  ფასიანი

მომსახურების განაკვეთების შეთანხმების თაობაზე 

 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალბურთელთა გუნდ
„თბილისის“ (ს/კ 205287866) დირექტორად რევაზ ჩომახიძის

დანიშვნის შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „ქ. თბილისის თეატრ 

„გლობუსის“ (ს/კ 204531435) სამხატვრო ხელმძღვანელად 

ალექსანდრე  მრევლიშვილის დანიშვნის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული ასიგნებების გადანაწილების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

7. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 26

დეკემბრის №48.14.972 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით

გათვალისწინებული წინა წლებში წარმოქმნილი

დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო 

15 წთ.
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გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან თანხის

გამოყოფის შესახებ 

 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონში მცხოვრები
მოქალაქე ზაირა გოგნიაშვილსთვის დროებითი საცხოვრებელი

ფართით სარგებლობისთვის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე

თანხმობის შესახებ  
 

15 წთ.

მომხს. ნ. ტურძელაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საბურთალოს რაიონში

მცხოვრები მოქალაქე მარიამ თოიძისათვის დროებითი

საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის

საკომპენსაციო თანხის გაცემაზე თანხმობის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. გ. ვასაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის

გამგეობის ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და

გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის აქტების დამტკიცების

შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. ზავრადაშვილი 

.    .    . 

12. ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი №6-ის მიმდებარედ, 

221 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.032.736) 

სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის 
თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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13. ქ.თბილისში, შარტავას ქუჩა №75-ში (საკადასტრო კოდი: 
№01.10.13.004.017) მდებარე მიწის ნაკვეთზე სპეციალური

(ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის განაშენიანების

ინტენსივობის კ–2 კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის

განწილვადებასთან დაკავშირებით შეთანხმების დადების შესახებ
 

15 წთ.

მომხს. თ. ბოლოთაშვილი 

.    .    . 

14. ქ.თბილისში, წყნეთის გზატკეცილის II ჩიხის №1 და №3-ში
(ნაკვეთი№ 5/42) (საკადასტრო კოდი: №01.14.08.005.042) მდებარე

მიწის ნაკვეთზე სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების

გაცემისთვის განაშენიანების ინტენსივობის კ-2 კოეფიციენტის
მოსაკრებლის გადახდის განწილვადებასთან დაკავშირებით

შეთანხმების დადების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. თ. ბოლოთაშვილი 

.    .    . 

15. ქ.თბილისში, გივი კარტოზიას ქუჩა №2-ში არსებულ მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.16.004.189) სპეციალური 

(ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის განაშენიანების 

ინტენსივობის კ-2 კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის 

განწილვადებასთან დაკავშირებით  შეთანხმების დადების 

შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. თ. ბოლოთაშვილი 

.    .    . 

16. ქ.თბილისში, გივი კარტოზიას ქუჩა №4-ში არსებულ მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.16.004.167) სპეციალური 

(ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის განაშენიანების 

ინტენსივობის კ-2 კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის 

განწილვადებასთან  დაკავშირებით  შეთანხმების დადების 

შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. თ. ბოლოთაშვილი 

.    .    .  
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17.                        სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 


