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26 ოქტომბერი 2016 წ.                               
                                                                                                  10 სთ.00 წთ.  

 
1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის 

განვითარების ფონდის“ მიერ ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის 
პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა პროექტების 
განსახორციელებლად საჭირო ხარჯების დაფინანსების შესახებ” 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 13 
იანვრის N02.01.25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 9 თვის 
შესრულების მიმოხილვის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

  .    .    . 

3. „#01.10.13.015.123 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი 
ქონების, მასში განთავსებული სამი ერთეული ტრანსფორმატორისა 
და #01.10.13.015.126 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 
უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 
საკითხისა და სს „თელასთან“ (ს/კ:202052580) გასაფორმებელი 
შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტების მთავრობის 2016 
წლის 24 აგვისტოს #33.19.724 განკარგულებაში ცვლილების 
შეტანისა და განკარგულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების 
პროექტის ახალი რედაქციის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

4. ქ. თბილისში, თამარაშვილის ქუჩაზე, ფიზიკის ინსტიტუტის 
მოპირდაპირედ მდებარე 22 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
№01.14.03.042.070) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის 
უფლებით, იჯარის ფორმით  შპს „ნ.ს.“-ისთვის (ს/კ:211322317) 
გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიისთვის“ (ს/კ:202886788) უზუფრუქტის ფორმით 
სარგებლობაში გადაცემული უძრავი ქონების პირდაპირი 
განკარგვის წესით, ერთი თვის ვადით, უსასყიდლოდ, სარგებლობის 
უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის 
მიცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 
2016 წლის 21 სექტემბრის №37.22.815 განკარგულებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ (ს/კ:202886788) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
პირდაპირი განკარგვის წესით, 2016 წლის 1 ნოემბრამდე ვადით, 
უსასყიდლოდ, სარგებლობის უფლებით იჯარით გადაცემის 
თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 
 

15 წთ. 
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მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონში მცხოვრები 
მოქალაქეებისათვის დროებითი საცხოვრებელი ფართით 
სარგებლობის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის  შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ტურძელაძე 

.    .    . 

8. მოქალაქე ნათელა ბარბაქაძისათვის (პ/ნ  57001008800) დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის კომპენსაციის 
გაცემაზე თანხმობის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ჩიკვილაძე 

 .    .    .  

9.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  


