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21 ოქტომბერი   2015 წ. 

10 სთ.     

1. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული 

საზოგადოებრივი შენობა-ნაგებობების/ობიექტების შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთათვის კანონმდებლობით განსაზღვრულ 

პირობებთან შესაბამისობაში მოყვანის გეგმის მომზადების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ხატისკაცი 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის კომუნალური 

სუბსიდიის დარიცხვის წესისა და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 წლის 29 დეკემბრის 

№22.14.359 განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

3. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით პროგრამისათვის 

- „2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის 

სალიკვიდაციო ღონისძიებები“ დამტკიცებული მოცულობის ფარგლებში 

ასიგნებების განაწილების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის 2015 წლის 5 აგვისტოს №31.09.929 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია 

q.

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი
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.    .    . 

4. „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების 

ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის 2015 წლის 28 იანვრის №04.03.82 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია   

.    .    . 

.    .    . 

6. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - „სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარების ცენტრისათვის“ ქალაქ თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული ასიგნებებით და საკუთარი სახსრებით 

განსახორციელებელი გადასახდელების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის 

შესაბამისად გადანაწილების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიპალიტეტის 

მთავრობის 2015 წლის 4 თებერვლის  N05.04.105 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ბუთხუზი   

.    .    . 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ქონების განკარგვის შესახებ ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტების  წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით  

გათვალისწინებული ასიგნებების გადანაწილების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია   

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - „სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარების ცენტრის“ საკუთრებაში რიცხული მოძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით, საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ბუთხუზი   
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9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების სახელმწიფოსთვის 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

10. №270-ე ვადაგაგრძელებული აუქციონიდან ლოტი №71-ით 

გათვალისწინებული უძრავი ქონების ამოღების შესახებ  

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული  შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ საკუთრებაში 

რიცხული ზოგიერთი უძრავი ქონების აუქციონის  ფორმით, ვადიანი, 

სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით (იჯარა) გაცემის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

12. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საქალაქო სასაფლაოების ფარგლების 

დაზუსტებისა და მათზე შპს „ჰერმესისთვის“ უფლებამოსილების განსაზღვრის 

თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 29 

აპრილის №17.24.485 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

13. შპს „სასათბურე მეურნეობის“ საკუთრებაში არსებული, ქ.თბილისში,  

ჩანტლაძის ქუჩაზე, ინტურისტის მიმდებარედ, 48 353 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.19.17.003.024) და  ქ.თბილისში,  ჩანტლაძის ქუჩაზე, 

ინტურისტის მიმდებარედ, 29 518 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: 

№01.19.17.003.025) გამიჯვნაზე შპს „ვანის სათბურებისათვის“ თანხმობის 

მიცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 
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14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს 2013 

წლის 1 მაისის NE-191-14-7277 გადაწყვეტილებით ქალაქ თბილისის 

თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

ელექტრონული აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით 

გადაცემის შესახებ გამართული N191 ელექტრონული აუქციონით შპს „ვაკის 

პარკისათვის“ (საინდეტიფიკაციო N406089414) განსაზღვრული 

ვალდებულებების (პირობები) დარღვევისთვის დაკისრებული 

/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს 

მიერ 2015  წლის 19 ივნისს გამართულ #272 აუქციონში ლოტი #167-ზე 

გამარჯევებული შპს ,,IBERIASTEEl"-სათვის (ს/კ 445422221) ზედმეტად 

გადახდილი თანხის უკან დაბრუნების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს 

მიერ 2015  წლის 19 ივნისს გამართულ #272 აუქციონში ლოტი #133-ზე 

გამარჯევებული ნიკო მაჭავარიანისთვის (პ/ნ 12001070519) ზედმეტად 

გადახდილი თანხის უკან დაბრუნების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „წყალთა სახეობის ცენტრი - ტონუსის“ 

წლიური ხარჯთაღრიცხვის გეგმის, კომპანიაში დასაქმებულთა სახელფასო 

განაკვეთების, საშტატო განრიგისა და კომპანიის მიერ გაწეული მომსახურების 

საფასურის ოდენობის შეთანხმების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 
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18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული საინფორმაციო 

ბანერის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ვ. კაჭარავას სახელობის ფრენბურთის 

ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრისთვის“ უსასყიდლოდ 

საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ჩიკვილაძე   

.    .    . 

19. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებული მოქალაქე ლევან დარბაისელისათვის სოციალური 

დახმარების გაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. კოპალეიშვილი   

.    .    . 

20. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებული მოქალაქე მზია ქვლივიძისათვის დროებითი 

საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. გაბუნია   

.    .    . 

21. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებული მოქალაქე ლია ბარბაქაძისათვის დროებითი საცხოვრებელი 

ფართით სარგებლობისათვის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის 

მიცემის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. ზ. გაბუნია   

.    .    . 

 22. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
  

 
 

 

 

 

 


