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18 ნოემბერი   2015 წ.                               
                                                                                                   10 სთ.00 წთ.                                                                                 

 
1.  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 

გამოყოფილი თანხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ბიუჯეტში ასახვის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით  
გათვალისწინებული ასიგნებების გადანაწილების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის  
დადგენილებების პროექტების წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. თ. ფხალაძე 

.    .    . 

4. ქ. თბილისში, გალაქტიონის ძეგლის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
(საკადასტრო კოდი: №01.14.14.003.171) სს “აქსის თაუერსი“-სათვის (ს/კ 
405077704) პირდაპირი განკარგვის ფორმით გადაცემის საკითხისა და  

15 წთ. 

           

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 
 

დღის  წესრიგი                                                                                                                       
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პირდაპირი მიყიდვის შესახებ გასაფორმებელი ხელშეკრულების ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეთანხმების თაობაზე 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. ქ. თბილისში, მუხიანის დასახლების IV მიკრორაიონში, რადიოქარხნის 
მოპირდაპირე მხარეს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული  უძრავი ქონების: 470 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
№01.11.17.005.048) გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის 
მიღებისა და მოქ. ნათია დალაქიშვილთან გასაფორმებელი 
ხელშეკრულების პირობების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთან შეთანხმების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. ქ. თბილისში, სანდრო ეულის ქუჩაზე, თარგი №2-ის მიერ დაკავებული 
308 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.05.007.050) 
სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

7. ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა №45-ში მდებარე უძრავ ქონებაზე 
(საკადასტრო კოდი: №01.15.03.010.051) ა(ა)იპ - „მიხეილ კეკელიძის 
სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა კალათბურთის სასახლესთან“ (ს/კ: 
404443447) გაფორმებული  უსასყიდლო უზუფრუქტის შეწყვეტისა და 
აღნიშნული უძრავი ქონების სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ 
საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. „ქ. თბილისის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 
დაფუძნებული შპს „ალპური კლუბის“ მიერ გაწეული მომსახურების 
საფასურის ოდენობის შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 
2013 წლის 10 დეკემბრის №30.71.1571 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 
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მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ, 
№01.72.14.020.329 სადასტრო კოდით რეგისტრირებულ დიღმის საძმო 
საქალაქო სასაფლაოზე ღობის მოსაწყობად შპს ,,ჰერმესისთვის“ 
თანხმობის მიცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. შპს „თბილისის პარკების“ კაპიტალის ცვლილების (გაზრდა) შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ კაპიტალის ცვლილების 
(გაზრდა) შესახებ  

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო 
დახმარების ცენტრის საკუთრებაში რიცხული მოძრავი ქონების, 
პირდაპირი განკარგვის ფორმით, საკუთრების უფლებით გადაცემაზე 
თანხმობის მიცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. გ. ბუთხუზი 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი 
ქონების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,თბილისის 
მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრისთვის“ უსასყიდლოდ საკუთრებაში 
გადაცემის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. პ. ჯაჭვლიანი 
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.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
ავტომანქანების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,თბილისის 
საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოსთვის“ უსასყიდლოდ 
საკუთრებაში გადაცემის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. პ. ჯაჭვლიანი 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2014 წელს 
ჩატარებული სხვადასხვა ღონისძიებების დროს მოხმარებული 
ელექტროენერგიის დავალიანების ანაზღაურების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. პ. ჯაჭვლიანი 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ყოფილი სოციალური 
მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის (აბონენტის                        
N370748) მიერ წინა წლებში მოხმარებული ბუნებრივი აირის 
ღირებულების ანაზღაურების შესახებ  

15 წთ. 

მომხს. პ. ჯაჭვლიანი 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული პროგრამის  „თბილისი - ტურისტულად 
მიმზიდველი ქალაქი“ ფარგლებში გასატარებელი ზოგიერთი 
ღონისძიების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ვარდოშვილი 

.    .    . 

18. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ  ,,ქ. თბილისის მერიის 
მიხეილ იპოლიტოვ-ივანოვის სახელობის #6 ხელოვნების სკოლისათვის“ 
ცენტრალური გათბობის სისტემის აღდგენა-რეაბილიტაციისათვის თანხის  
გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 
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.    .    . 

19. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლებისა და ა(ა)იპ     
„ქ. თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლისთვის“ სასწავლო-
სახელმძღვანელოს „საფორტეპიანო  და სავიოლინო პიესები“ შესაძენად 
თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

20. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 
ფარგლებში ა(ა)იპ „კახი კახიშვილის სახელობის საქართველოს 
ოლიმპიელთა კლუბის“  დაფინანსების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

21. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 
ფარგლებში ა(ა)იპ „მომავალი იწყება დღეს“ დაფინანსების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

22. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 
ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ისთვის 
„ჩოგბურთის განვითარება“ თანხის გამოყოფის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

23. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის 
საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს“ საშტატო ნუსხის, 
თანამდებობრივი სარგოების და სააგენტოს მიერ გასაწევი საწვავისა და 
საკომუნიკაციო ხარჯების დამტკიცებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 13 მაისის 
№19.19.561 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 
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24. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის 
ეროვნული სასახლის“ თანამშრომელთა საპრემიო ფონდის  შეთანხმების 
თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

25. სხვადასხვა 15 წთ. 
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