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 16 ივლისი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 

საშუალებების პარკირების ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 8 თებერვლის 

№06.01.98 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

2. პროექტის „Funday Park Festival Tbilisi“ განსახორციელებლად 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „პარკ ფესტივალი 

საქართველოს“ (ს/კ  415598785)  დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს 

სპორტის ტრადიციული სახეობებისა და თამაშების ასოციაციის“ (ს/კ 

405280903)  დაფინანსების  თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

4. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს 

ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის“ (ს/კ 204889488) დაფინანსების 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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თაობაზე 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს 

სამბოს ეროვნული ფედერაციის“ (ს/კ 204898744) დაფინანსების  თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს 

მკლავჭიდის ერთიანი ეროვნული ფედერაციის“ (ს/კ 405199609) 

დაფინანსების  თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,საქართველოს 

სროლის სახეობათა ეროვნული ფედერაციის” (ს/კ 204892152) 

დაფინანსების  თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

8. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს 

ველოსპორტის ეროვნული ფედერაციის“ (ს/კ 204873299)  დაფინანსების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგი 

სამართლებრივი აქტების მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. საზღვრების  ფართობის  შემცირებით  კორექტირებისა  და  ქალაქ  15 წთ.



 
 

 - 3 - 

 

 
 

თბილისის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრების  უფლების  რეგისტრაციის 

გაუქმების შესახებ  

   

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფის” (ს/კ 

206267494) სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული 

აუქციონის ფორმით, იჯარით გადაცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის 

15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

13. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის 

15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის მოწონებაზე უარის შესახებ  

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

14.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


