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                                                                                                           5 აგვისტო 2015წ. 

                                                                                                         10 სთ 
 

 1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოსდაცვითი სტრატეგიის 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ბ. გიორგობიანი  

.    .    . 

2. დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში თანამედროვე ტექნოლოგიების 

მიწისზედა და მიწისქვეშა ავტოსადგომების მოწყობასთან დაკავშირებით 

ზოგიერთი ღონისძიების  განხორციელების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. გურგენიძე  

.    .    . 

3. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიისათვის“ საშტატო 

რიცხოვნობისა და სახელფასო ფონდის გაზრდაზე თანხმობის მიცემის 

თაობაზე“ ქ. თბილისის მთავრობის 2012 წლის 18 მაისის #14.09.486 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. გ. გურგენიძე  

.    .    . 

 

q. Tq.          

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 
 

დღის  წესრიგი 



 

 

- 2 - 

 

 
 

4. უეფა-ს 2015 წლის სუპერთასის ფინალურ მატჩზე უცხოელი 

გულშემატკივრების M3 კატეგორიის ავტობუსებით ტრანსპორტირების 

შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. გურგენიძე  

.    .    . 

5. 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  

.    .    . 

6. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული საწარმოების 2014 წლის საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის 

შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

7. „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 ცვლილებების 

შეტანის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

8. „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 

შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 
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მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

9. ქ. თბილისში, დაბა კოჯორში მდებარე მიწის ნაკვეთების სახელმწიფო 

საკუთრებაში გადაცემის  თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

10. შპს „სახლი დიღომში“ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მიღების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

11. ქ. თბილისში, ბოგდან ხმელნიცკის ქ. №181-ში არსებული №01.19.35.007.077, 

№01.19.35.007.076 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული უძრავი 

ქონებების  ფუნქციური ზონის ცვლილებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ   

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

12. №81.08.07.387, №81.08.07.383 და №81.08.07.400 საკადასტრო ერთეულების 

საზღვრების ცვლილების და კორექტირებული საზღვრებით რეგისტრაციის 

თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

13. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამის 

ფარგლებში, ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობის შესახებ  

 

15 წთ. 

მომხს. გ. არეშიძე  

.    .    . 
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14. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 

ფარგლებში ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მერიის ოლიმპიური მზადების 

კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 10 ივნისის N23.27.709 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. არეშიძე  

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 

ფარგლებში ა(ა)იპ „თბილისის მოხალისეთა გაერთიანების“ დაფინანსების 

შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. გ. არეშიძე  

.    .    . 

16. ა(ა)იპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის“ შტატგარეშე 

მოსამსახურეების რიცხოვნობისა და თანამდებობრივი სარგოების 

შეთანხმების თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. გ. არეშიძე  

.    .    . 

17. „ქ. თბილისის მერიის ა(ა)იპ ,,თბილისის  კულტურული ღონისძიებების  

ცენტრის“ მიერ კულტურული ღონისძიებების პროგრამის ფარგლებში, 

სხვადასხვა შემოქმედებითი, სადღესასწაულო, საიუბილეო, საკონკურსო - 

საფესტივალო, საგამომცემლო, გაცვლითი კულტურული პროექტების   

განსახორციელებლად საჭირო ხარჯების  დაფინანსების შესახებ” ქ.თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 4 თებერვლის №05.36.132 

განკარგულებაში  ცვლილების  შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია  

.    .    . 

18. 2014 წელს შესრულებული და ასანაზღაურებელი სამუშაოების დავალიანების 

დაფარვის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი  
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.    .    . 

19. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირი - ლილოს მიუსაფართა თავშესაფრის დაფუძნებისა და  

დირექტორის დანიშვნის  შესახებ  

 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი  

.    .    . 

20. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

პროგრამის „მეწარმეობის მხარდაჭერა“ ფარგლებში შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების 

ამაღლების მიზნით განხორციელებული ღონისძიების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. ი. ვარდოშვილი  

.    .    . 

21. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ისნის რაიონის გამგეობის ბალანსზე 

რიცხული ქონების ჩამოწერის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. თ. ჩოჩუა  

.    .    . 

22. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონში მცხოვრები 

მოქალაქე ტარიელ სულთანოვისათვის სოციალური დახმარების გაცემაზე 

თანხმობის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. მ. ჩოქური  

.    .    . 

 23. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
  

 
 
 
 
 

 

 


