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11  დეკემბერი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის 

ზოოლოგიურ პარკში“ (ს/კ 404902414) ზოგიერთი ღონისძიების 

განხორციელების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. მ. ბითაძე 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის 
№18.1168.1632 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

 .    .    . 

3. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „ჩოგბურთის 

განვითარებისთვის“ (ს/კ 404443456) თანხის გამოყოფის შესახებ’’ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2019 წლის 4 სექტემბრის 

№19.928.1203 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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.    .    . 

4. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ისანი-სამგორის 

კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/კ 406138291) თანხის 

გამოყოფის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 

2019 წლის 1 მაისის №19.485.638 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. პროექტის „საზეიმო მსვლელობა „ალილოს“ განსახორციელებლად 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ,,საქართველოს 

საპატრიარქოს’’ (ს/კ 204395537) დაფინანსების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „სამეფო უბნის თეატრის“ (ს/კ 

404473752) 2019 წლის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

რიცხოვნობისა და შრომის ანაზღაურების ოდენობის შეთანხმების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. პროექტის „იუმორინა 2020“ განსახორციელებლად  შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოების ,,შემოქმედებითი გაერთიანება 
„ლომისი’’ (ს/კ 202294310) დაფინანსების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში,  კახეთის გზატკეცილი, ალექსეევკას 3-ში მდებარე 

540 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.25.001.256, წინა 

საკადასტრო კოდი: №01.19.25.001.253) ქალაქ თბილისის 

თვითმმართველი ერთეულის (მუნიციპალიტეტი) საკუთრების 

უფლების რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2019 წლის 26 ივნისის №19.706.902 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „სისხლის გადასხმის საქალაქო

სადგურის” (ს/კ 202887787) 2020 წლის ხარჯთაღრიცხვის გეგმის, 

საშტატო განრიგისა და კომპანიაში დასაქმებულთა თანამდებობრივი 

სარგოს შეთანხმებისა და კომპანიის კაპიტალის 10%-ზე მეტი 

ღირებულებების სამეურნეო გარიგებათა დადებასთან 

დაკავშირებით თანხმობის გაცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში,  მახათას შესახვევის №8-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.17.01.030.007.01.505) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მიხეილ ხერგიანის ქუჩა, ჩიხი 

II, №5-ში (საკადასტრო კოდი: №01.15.08.001.044.01.004) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 


