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11 ნოემბერი   2015 წ.                               

                                                                                                   11სთ.30 წთ.                                                                                 
                                                                                              

1. „ქ.თბილისის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 
დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“კაპიტალის 
ცვლილების  (გაზრდა) შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2013 წლის 
19 სექტემბრის #24.06.1082 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 
     

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „მცენარეთა დაცვის საწარმოსა“ და 
შპს  „თბილისის პარკების“ რეორგანიზაციის/შერწყმის (მიერთება) 
დაწყების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

3. დაბა წყნეთში, დაბა კოჯორსა და სოფელ გლდანში მდებარე მიწის 
ნაკვეთების სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

           

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 
 

დღის  წესრიგი                                                                                                                       



 
 

 - 2 - 

 

 
 

4. „ქ. თბილისში, სარაჯიშვილის ქ. N1-ში მდებარე უძრავ ქონებაზე 
(საკადასტრო კოდი: №01.11.17.001.025.01.504; №01.11.17.001.025.01.502) 
უსასყიდლო უზუფრუქტის შეწყვეტის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. „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 

.    .    . 

6. „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 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების 
დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების 
ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის  
„სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა ღირსეული 
დასაქმებისათვის“ (კოდი 7.5.3) ფარგლებში გამოყოფილი 
ასიგნებებიდან სტუდენტების დაფინანსების წესის“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის წარდგენის თაობაზე 

15 წთ. 
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მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

9. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ქ.თბილისის 
მერიის ოლიმპიური მზადების  კომპლექსური სპორტული ცენტრის 
ლიკვიდაციის შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 
ფარგლებში ა(ა)იპ „ახალგაზრდული ინოვაციების ცენტრის“ 
დაფინანსების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „მოსწავლე - ახალგაზრდობის ეროვნული 
სასახლის“  დირექტორის  დანიშვნის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის 
სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე 
ხელოვნების კოლეჯის“ კუთვნილი მოძრავი ქონების ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადმოცემისა და  შემდგომში ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ  „ქ. თბილისის მერიის მოსწავლე 
ახალგაზრდობის სახლისთვის“ გადაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. პ. ჯაჭვლიანი 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ  „თბილისის მერიის 
საკონცერტო ორკესტრ „ბიგ-ბენდისთვის“ ბელორუსიის დედაქალაქ 
მინსკში გასამგზავრებლად  თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 
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მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ  „ქ.თბილისის მერიის 
სოლიკო ვირსალაძის სახელობის N#1 სამხატვრო ხელოვნების 
სკოლისათვის“ 60 წლის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით 

თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

15. გალაკტიონ ტაბიძის დაბადებიდან 124-ე წლისთავის აღსანიშნავი 
ღონისძიებების განსახორციელებლად ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის გალაკტიონ ტაბიძის 
მემორიალური ბინა-მუზეუმისთვის“ თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

16. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლების 
ცენტრალური გათბობის სისტემის მოსაწყობად თანხის  გამოყოფის 
შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ქ. თბილისის თეატრი  
„გლობუსის“ დირექტორის თანამდებობაზე  დანიშვნის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონში მცხოვრები 
მოქალაქე ლევან დარბაისელისათვის სოციალური დახმარების 
გაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. კოპალეიშვილი 

.    .    . 
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19. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


