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 9 სექტემბერი  2015 წ.    

10 სთ. 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული პროგრამის ,,მეწარმეობის მხარდაჭერა“ ფარგლებში 

ფინანსური ხელმისაწვდომობის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. ვარდოშვილი 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული პროგრამის  ,,მეწარმეობის მხარდაჭერა“ ფარგლებში 

გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. ვარდოშვილი 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალური პროგრამის ,,შემომყვანი ტურიზმის დარგის 

განვითარება“  დამტკიცების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანის 

ა(ა)იპ ,,თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრისთვის" გადაცემის 

15 წთ. 

q. Tq.

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი
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შესახებ 

მომხს. პ. ჯაჭვლიანი 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი 

ქონების ა(ა)იპ ,,მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლისათვის“ 

გადაცემის შესახებ  

15 წთ. 

მომხს. პ. ჯაჭვლიანი 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული  შპს   ,,სინათლის ქალაქის“ კაპიტალის გაზრდის  თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. პ. ჯაჭვლიანი 

.    .    . 

7. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი  

ორგანიზაციების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ  თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 8 იანვრის #01.26.24  

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია 

.    .    . 

8. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მერიაზე  დაკისრებული თანხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 

წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული წინა წლებში წარმოქმნილი 

დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფონდიდან  გამოყოფის შესახებ  

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია 

.    .    . 

9. „თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიაზე ადმინისტრაციული სახდელის სახით 

15 წთ. 
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დაკისრებული ჯარიმის გადასახდელად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული წინა წლებში წარმოქმნილი 

დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 15 აპრილის  №15.03.419 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

მომხს. ლ. თევზაია 

.    .    . 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული შპს ,,უძრავი ქონება - თბილისის” სარგებლობაში 

(უზუფრუქტუარი) რიცხული უძრავი ქონების აუქციონის ფორმით, ვადიანი, 

სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით (იჯარით) გაცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 

მოქალაქეებისათვის, ასევე იმ მოქალაქეებისათვის, რომლებსაც ფაქტობრივი 

საცხოვრებელი ადგილი გააჩნიათ თბილისში და რეგისტრირებულნი არიან 

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, სოციალური 

დახმარებისა და სხვა სერვისების ხელმისაწვდომობის განხორციელების 

კომისიის შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე“ ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 წლის 10 სექტემბრის №06.08.47 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 

ფარგლებში ა(ა)იპ „საქართველოს ინტელექტ-კლუბი რა? სად? როდის?“ 

15 წთ. 

10. ქალაქ თბილისის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული შპს ,,თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის” ბალანსზე 

რიცხული მოძრავი ქონების აუქციონის ფორმით რეალიზაციის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 
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დაფინანსების შესახებ 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

14. ა(ა)იპ - „თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოსთვის“ ა(ა)იპ - 

„ქ. თბილისის N128 საბავშვო ბაგა-ბაღის“  დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის 

შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

15. ა(ა)იპ - „თბილისის ევროპული ახალგაზრდული  ცენტრის“ საწვავის ხარჯის 

ლიმიტის დამტკიცების  თაობაზე  

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  საბურთალოს რაიონის  ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე დროებითი  საცხოვრებელი ფართით 

სარგებლობისათვის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ბ. მიქაუტაძე 

.    .    . 

 17. სხვადასხვა 15 წთ. 




