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28 ოქტომბერი   2015 წ.                               
                                                                                                              10.00 სთ.                                                                                 

 
1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის 9 თვის 

შესრულების მიმოხილვის შესახებ  
15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის პროგრამის  „თბილისი - 
რეგიონის კულტურის ცენტრი“  ფარგლებში გასატარებელი ზოგიერთი 
ღონისძიების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ხატისკაცი 

.    .    . 

3. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ილიკო 
სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული 
სკოლა-სტუდიის“  შენობაში დაზიანებული კედლის შესაკეთებლად 
თანხის  გამოყოფის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ხატისკაცი 

.    .    . 

4. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის პროგრამებისა და 
ქვეპროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 სექტემბრის                                                

15 წთ. 

           

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 
 

დღის  წესრიგი                                                                                                                       
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№23-97  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონებისა 
და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის წარდგენის 
თაობაზე 

მომხს. გ. არეშიძე 

.    .    . 

5. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 
ფარგლებში ა(ა)იპ „სპორტული ცენტრი ლილოსთვის“ თანხის გამოყოფის 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 11 
მარტის N10.04.236 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. გ. არეშიძე 

.    .    . 

6. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  მთავრობის მიერ დაფუძნებული 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების (სპორტული 
ცენტრების) საშტატო ნუსხისა  და  თანამდებობრივი სარგოების 
შეთანხმების შესახებ“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 
2015 წლის 29 აპრილის N17.07.468 განკარგულებაში   ცვლილების შეტანის 
თაობაზე  

15 წთ. 

მომხს. გ. არეშიძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის კუთვნილი მოძრავი 
ქონების  სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის 
თაობაზე  

15 წთ. 

მომხს. პ. ჯაჭვლიანი 

.    .    . 

8. ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული 19016 კვ.მ და 7 3 კვ.მ. მიწის ნაკვეთების 
(საკადასტრო კოდები: №01.17.06.003.002 და №01.17.06.003.005) სრულიად 
საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებლურ 
ეკლესიასთან გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღებისა  და 
შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების განსაზღვრის თაობაზე ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის შეთანხმების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 
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.    .    . 

9. შპს „დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრი დიოსკურიასთვის“ (ს/კ: 
200209844)  ქ. თბილისში, ილორის ქუჩა №14-ში მდებარე (საკადასტრო 
კოდი: №01.11.05.035.010) გარკვეული უძრავი ქონების  პირდაპირი 
განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით  გადაცემის 
საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან 
შეთანხმების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქ. 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 

.    .    . 

11. შპს „ჰერმესის“ კაპიტალის ცვლილების (გაზრდა) შესახებ 15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. „შპს „ჰერმესის“ ზოგიერთი სარიტუალო მომსახურების საფასურის 
განსაზღვრის შესახებ“ ქ. თბილისის მთავრობის 2007 წლის 27 აგვისტოს 
№18.09.611 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და შპს 
„ჰერმესის“ ზოგიერთი სარიტუალო და დამატებითი მომსახურების 
წესებისა და ფასების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის №35.14.1609 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანისა და ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადების 
თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

13. „ქ.თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული 
უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ 
26.10.2010 წელს გაფორმებულ  ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და 
დამატებების შეტანის შესახებ“ 2011 წლის 15 აპრილს შპს „არმლენდერ 
ასოშიეტსსა“ და ქალაქ თბილისის მთავრობას შორის გაფორმებული 
ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის 

15 წთ. 
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დაკისრებული და საბოლოო შეთანხმების მიღწევამდე დასაკისრებელი 
პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლების თაობაზე 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

14. ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში  კერძო საკუთრებად რეგისტრირებული 
და ქ. თბილისში, რეხის I ქუჩის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრირებული უძრავი ქონებების 
აუდიტორული შეფასების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  საბურთალოს რაიონის  
ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე დროებითი  
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის კომპენსაციის 
გაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ვასაძე 

.    .    . 

16. სხვადასხვა 15 წთ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


