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    23 სექტემბერი  2015 წ.    

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალური პროგრამის - ,,ხალხური რეწვის დარგის 

განვითარება“ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 

წარდგენის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალური პროგრამის - „სავარჯიშო-გამაჯანსაღებელი 

მომსახურების დარგის განვითარება“ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსთვის წარდგენის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯებით 

გათვალისწინებული პროგრამის -  „თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და 

ქალაქებში“ - ფარგლებში გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. ვარდოშვილი 

.    .    . 

q. Tq.

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი
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4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული პროგრამის -„მეწარმეობის მხარდაჭერა“- ფარგლებში 

ფინანსური ხელმისაწვდომობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ვარდოშვილი   

.    .    . 

5. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული შპს „უძრავი ქონება - თბილისის“ მიერ მის სარგებლობაში 

(უზუფრუქტუარი) რიცხულ, ქ. თბილისში არსებულ ზოგიერთ მიწისქვეშა 

გადასასვლელში სარემონტო სამუშაოების ჩატარებისა და ამ მიზნით 

კომპანიის კაპიტალში ფულადი შენატანის განხორციელების შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთვარობის 2015 წლის 1 ივლისის №26.17.791 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ჰერმესის” საკუთრებაში (ბალანსზე) 

რიცხული ქონების აუქციონის ფორმით, ვადიანი, სასყიდლიანი 

სარგებლობის უფლებით (იჯარა) გაცემის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

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

(საკადასტრო კოდი: №01.14.08.011.123) პირდაპირი განკარგვის წესით, 

იჯარით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსთან შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული შპს „უძრავი ქონება - თბილისის” სარგებლობაში 

(უზუფრუქტუარი) რიცხული უძრავი ქონების აუქციონის ფორმით, ვადიანი, 

სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით (იჯარა) გაცემის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   
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.    .    . 

9. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ - აღსრულების ეროვნული 

ბიუროსთვის (ს/კ: 205263873)  ქ. თბილისში, დიდი დიღმის დასახლებაში, 

დემეტრე თავდადებულის ქუჩა №30-ის მიმდებარედ, 789 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.10.06.001.081) პირდაპირი განკარგვის წესით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით  გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

10. ქ. თბილისის მერიასა და სს „იუნიონს“  შორის 2008 წლის 29 იანვარს 

გაფორმებული „უძრავი ქონების პირდაპირი წესით მიყიდვისა და 

ინვესტიციების განხორციელების შესახებ“  ხელშეკრულების (რეესტრში 

რეგისტრაციის N498/1) მოშლის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

11. შპს „სივრცის“ (ს/კ: 406154101) მოიჯარედ ჩანაცვლებაზე ი/მ პაატა 

ფხაკაძესთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ კაპიტალის 

გაზრდის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. გ. გურგენიძე   

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული შპს „თბილისის პარკების“ კაპიტალის გაზრდის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. ბ. გიორგობიანი   

.    .    . 
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14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული შპს „თბილისის პარკების” 2015 წლის საშტატო განრიგის, 

კომპანიაში დასაქმებულთა სახელფასო განაკვეთების და წლიური 

ხარჯთაღრიცხვის გეგმის შეთანხმების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. ბ. გიორგობიანი   

.    .    . 

15. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის გადამდებ დაავადებათა 

ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრის“ 

საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების შეთანხმების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი   

.    .    . 

16. ქ. თბილისში, ქარელის ქ. №25-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   

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით  

გათვალისწინებული ასიგნებების გადანაწილების შესახებ  

      

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია   

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის სანდრო ახმეტელის 

სახელობის დრამატული თეატრისთვის“ საფრანგეთის ქალაქ ნანტში 

გასამგზავრებლად  თანხის გამოყოფის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია   

.    .    . 
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19. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „სამეფო უბნის თეატრისთვის“ 

ბელორუსიის დედაქალაქ მინსკში გასამგზავრებლად  თანხის გამოყოფის 

შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია   

.    .    . 

 20. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


