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    13 ოქტომბერი  2015 წ.    

18 სთ. 

1. თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით დედაქალაქის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში მგზავრთა გადაყვანის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. გ. გურგენიძე 

.    .    . 

2. 2015 წლის 15-18 ოქტომბერს „თბილისობის“ დღესასწაულთან დაკავშირებით 

უცხოური დელეგაციების ვიზიტის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. პ. ჯაჭვლიანი 

.    .    . 

3. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის არასამეწარემეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის   - „კულტურული ღონისძიებების ცენტრისათვის“  2015 

წლის „თბილისობის“ დღესასწაულის  ჩასატარებლად თანხის  გამოყოფის 

შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

q.

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი

4. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამის 

ფარგლებში, ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობის შესახებ  

15 წთ. 
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.    .    . 

5. არასამეწარემეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ევროპის 

ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის - თბილისი 2015-ის 

საორგანიზაციო კომიტეტის“ ლიკვიდაციის დაწყების თაობაზე   
 

15 წთ. 

მომხს. გ. არეშიძე   

.    .    . 

6. არასამეწარემეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  „ქ.თბილისის მერიის 

მ. გეგელიას სახელობის ტანვარჯიშის  სახეობათა აკრობატიკის სპორტული 

ცენტრისა“  და  არასამეწარემეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის   

ქ.თბილისის მერიის „გ. ეგნატაშვილის სახელობის ტანვარჯიშის სახეობათა 

ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრის“ რეორგანიზაციის პროცესის 

დასრულების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. გ. არეშიძე   

.    .    . 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 

ფარგლებში არასამეწარემეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 

„საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის“ დაფინანსების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. არეშიძე   

.    .    . 

9. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის - ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრის დაფუძნებისა და 

დირექტორის დანიშვნის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიცპალიტეტის  

მთავრობის 2015 წლის 23 სექტემბრის N38.29.1116 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

 

მომხს. გ. არეშიძე   

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 

ფარგლებში არასამეწარემეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 

„სამოყვარულო ლიგის“ დაფინანსების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. არეშიძე   
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მომხს. გ. არეშიძე   

.    .    . 

10. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ლილოს მიუსაფართა 

თავშესაფრის“ სამოქმედო ინსტრუქციის, მიუსაფარ პირთა თავშესაფარში 

რეგისტრაციის განცხადებისა და მიუსაფარი პირის  ხელწერილის ფორმების 

დამტკიცების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი   

.    .    . 

11. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სამართლებრივი 

დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრის“ 

მიერ  პროექტის "იურიდიული კლინიკა" განსახორციელებლად საჭირო 

ხარჯების დაფინანსების, საკომუნიკაციო ხარჯების დამტკიცებისა და ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 2015 წლის 25 თებერვლის N08.06.188 

განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“  ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 12 აგვისტოს N32.05.963 

განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ლექვინაძე   

.    .    . 

12. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის - ,,მუნიციპალური სერვისების 

განვითარების სააგენტოს“ საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოების და 

სახელფასო დანამატების დამტკიცებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 15 ივლისის N28.06.846 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე   

.    .    . 

13. შპს „მცენარეთა დაცვის საწარმოს“ შპს  „თბილისის პარკებთან“ შერწყმასთან 

(მიერთება) დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსგან თანხმობის მიღების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   
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.    .    . 

14. საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებლური 

ეკლესიისთვის ქ. თბილისში, ვარკეთილი 3-ის  IV მიკრორაიონის  №417 

კორპუსის მიმდებარედ არსებული უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 

№01.19.39.002.048) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღებისა  და 

შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების განსაზღვრის თაობაზე  შეთანხმების 

შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

15. სსიპ - ქ.თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების 

პროფესიული სახელმწიფო თეატრისთვის  (ს/კ: 202056531) ქ. თბილისში, 

დავით აღმაშენებლის გამზირი №136 -ში მდებარე 1805 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების (საკადასტრო კოდი: 

№01.13.08.009.061) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო 

უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ  

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

16. ა(ა)იპ - „ცისკარი - 1852“-ისთვის (ს/კ: 404485696) ქ. თბილისში, ათონელის ქუჩა 

№29/ხიდის ქუჩა №1-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 

№01.18.03.005.004.01.514) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო 

უზუფრუქტის ფორმით  გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ  

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

17. სს ,,თიბისი ბანკისთვის“  (ს/კ:204854595) ქ. თბილისში, წერეთლის გამზირი 

№117-ის მიმდებარედ, 14 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: 

№01.13.06.001.026) პირდაპირი განკარგვის წესით,  იჯარით გადაცემის 

საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან 

შეთანხმების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 
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18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 

(ნალექმზომი სპეციალური ტექნიკა) სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ 

საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

19. ევროკავშირის ეგიდით და  რეკონსტრუქციისა და განვითარების  ბანკის 

(EBRD) მხარდაჭერით „მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების, 

საერთაშორისო ფინანსური შესაძლებლობებისა და ვაჭრობის ხელშეწყობის“ 

პროექტის ფარგლებში გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ვარდოშვილი   

.    .    . 

 20. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




