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    7 ოქტომბერი  2015 წ.    

10 სთ. 

1. ქ.თბილისში, დიდ ლილოში მდებარე 193076 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: №81.08.07.409) სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში 

გადაცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

2. ქ.თბილისში, ი.ჭავჭავაძის გამზირი №15-ში მდებარე უძრავი ქონების 

(საკადასტრო კოდი: №01.14.14.011.013.01.013) ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში უსასყიდლოდ მიღების შესახებ

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

3. შპს „კაფე დისქავერისთვის“ ქ. თბილისში, ი. ჭავჭავაძის გამზირი №36-40-ის 

მიმდებარედ არსებული 39 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

#01.14.11.016.041) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის 

საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან 

შეთანხმების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

q. Tq.

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი
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4. სს „თიბისი ბანკისთვის“ ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №87-95-ის 

მიმდებარედ არსებული 1851 კვ.მ-დან 16 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: #01.14.04.014.019) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის 

საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან 

შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

5. №282-ე ვადაგაგრძელებული აუქციონიდან ლოტი №2-ით გათვალისწინებული 

უძრავი ქონების ამოღების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

6. №81.21.04.675 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის 

რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

7. შპს „ქ. თბილისის №3 სამკურნალო - პროფილაქტიკური ცენტრის“ 

გენერალური დირექტორის მოადგილის (დირექტორი) თანამდებობაზე 

კანდიდატის დანიშვნის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ევროპის ახალგაზრდული 

ოლიმპიური ფესტივალი  „თბილისი 2015“- ის საორგანიზაციო  კომიტეტის" 

საკუთრებაში არსებული ავტომანქანების ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადმოცემის შესახებ   
 

15 წთ. 

მომხს. პ. ჯაჭვლიანი   

.    .    . 
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9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კუთვნილი შუქნიშნების, ტაიმერებისა 

და კონტროლერების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში 

გადაცემის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. გ. გურგენიძე   

.    .    . 

10. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ,,საქართველოს 

ეროვნული ბოტანიკური ბაღის“ საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი 

სარგოების დამტკიცებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე“  ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 18 მარტის N11.13.274 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ბ. გიორგობიანი   

.    .    . 

11. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  2015  წლის  ბიუჯეტის ასიგნების 

ფარგლებში  ა(ა)იპ „ლილოს მიუსაფართა თავშესაფარისთვის“ თანხის 

გამოყოფის შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 

წლის 12 აგვისტოს №32.11.969 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი   

.    .    . 

12. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  „ა(ა)იპ - ქ. თბილისის მერიის                                  

ა. მიზანდარის  სახელობის #1 ხელოვნების სკოლის“  გაზიფიცირების 

სამუშაოების ჩასატარებლად თანხის  გამოყოფის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია   

.    .    . 

 

.    .    . 

13. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  „ა(ა)იპ  - ქ. თბილისის მერიის ზაქარია 

ფალიაშვილის  სახელობის #2 ხელოვნების სკოლის“  შენობის დაზიანებული 

სახურავის შესაკეთებლად თანხის გამოყოფის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია   
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.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით  

გათვალისწინებული ასიგნებების გადანაწილების შესახებ  

 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია   

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 

ფარგლებში ა(ა)იპ „საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის“ დაფინანსების 

შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე   

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 

ფარგლებში ა(ა)იპ „ჩოგბურთის განვითარების“ დაფინანსების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე   

.    .    . 

18. ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის გ. ეგნატაშვილის სახელობის ტანვარჯიშის 

სახეობათა ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრისთვის“ გამოყოფილი 

თანხიდან დარჩენილი  ნაშთის განკარგვაზე  თანხმობის მიცემის  თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე   

.    .    . 

19. „მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში იაფი ფინანსური 

რესურსების ხელმისაწვდომობის პროექტის პირობებისა და ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობასა და პარტნიორ საფინანსო ორგანიზაციას 

შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების ფორმის დამტკიცების 

თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2015 წლის 17 

თებერვლის N3-10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ 

15 წთ. 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის „ა(ა)იპ  - ქ. თბილისის მერიის რევაზ 

ლაღიძის სახელობის #4 ხელოვნების სკოლის“ შენობაში სარემონტო 

სამუშაოების შესასრულებლად თანხის გამოყოფის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია   
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თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

 

მომხს. ი. ვარდოშვილი   

.    .    . 

20. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული პროგრამის „მეწარმეობის მხარდაჭერა“ ფარგლებში 

ფინანსური ხელმისაწვდომობის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. ი. ვარდოშვილი   

.    .    . 

21. ქ. თბილისში, მარაბდის ქ. №33 -ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე სპეციალური 

(ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის განაშენიანების ინტენსივობის კ-2 

კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის გადავადებასა და ამასთან 

დაკავშირებით შეთანხმების დადების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. ო. ნემსაძე   

.    .    . 

 22. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




