
- 1 - 

    2  სექტემბერი  2015 წ.    

12 სთ. 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული პროგრამის  “მეწარმეობის მხარდაჭერა“ ფარგლებში 

გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. ვარდოშვილი 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული პროგრამის ,,მეწარმეობის მხარდაჭერა“ ფარგლებში 

ფინანსური ხელმისაწვდომობის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. ვარდოშვილი 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მერიის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  - „მუნიციპალური სერვისების 

განვითარების სააგენტოს“ ხარჯთაღრიცხვის,  საწვავისა და საკომუნიკაციო 

ხარჯების ლიმიტების დამტკიცების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. პ. ჯაჭვლიანი 

.    .    . 

q. Tq.

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი
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4. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დაფუძნების და 

მისი წესდების (დებულება) დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-56 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის წინადადების წარდგენის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. თ. ფხალაძე   

.    .    . 

5. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირების და ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის  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   

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის „ა(ა)იპ  - ქ. თბილისის მერიის #21 

ხელოვნების სკოლის“  შენობაში სარემონტო სამუშაოების შესასრულებლად 

თანხის გამოყოფის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია   

.    .    . 

7. ქ. თბილისში,  დიდი ლილოს დასახლებაში №07/392-ის მიმდებარედ 502 კვ.მ 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №81.08.07.408) პირდაპირი განკარგვის 

წესით  სსიპ - შემოსავლების სამსახურისთვის უსასყიდლო უზუფრუქტის 

ფორმით  გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ  

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

8. ქ. თბილისში, ლესელიძის ქუჩა №43-ის მიმდებარედ 43 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.18.03.065.029) პირდაპირი განკარგვის წესით  

ლალი გოჩიტაშვილისთვის (პ/ნ:01006019038)   იჯარით გადაცემის საკითხის 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეთანხმების შესახებ 

 

15 წთ. 
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მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქ. თბილისში, ბაგების სატყეო უბანში მდებარე 52 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.14.08.011.123) პირდაპირი განკარგვის წესით 

მოქალაქე ნინო ბურჯანაძისთვის (პ/ნ:01026000650) იჯარით გადაცემის 

საკითხის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეთანხმების 

შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

.    .    . 

11. „სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში“ პროექტის 

ფარგლებში აშენებული სახლების ბენეფიციარებისათვის  თხოვების ფორმით 

გადაცემის თაობაზე“  ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 

18 მარტის №11.23.284 განკარგულებაში  შეცდომის შესწორების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ჩუღურეთის რაიონში მცხოვრები 

მოქალაქე ეთერი მიქაძისთვის  დროებითი საცხოვრებელი ფართით 

სარგებლობისათვის  ქირის კომპენსაციის გაცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ჩიკვილაძე 

.    .    . 

 13. სხვადასხვა 15 წთ. 

10. №01.14.07.005.020,  №01.14.07.011.012 და №01.14.07.005.021 საკადასტრო 

კოდებით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების საზღვრების ცვლილების 

შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 




