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16 ნოემბერი 2016 წ.                               
                                                                                                  10 სთ.00 წთ.  

 
1. ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში თბილისის 

2017 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 
15 წთ. 

მომხს. ნ. ხატისკაცი 

 .    .    . 

2. „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის 
მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების 
დადგენის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენის თაობაზე“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 წლის 26 ნოემბრის 
№17.03.202 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

 .    .    . 

3. ოჯახში ძალადობის საკითხებზე 24-საათიანი უფასო ცხელი ხაზისა 
და სახელმწიფო სერვისების შესახებ ქალაქ თბილისის მოსახლეობის 
ინფორმირებულობის მიზნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს 
„თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ (ს/კ: 202886788) 
საკუთრებაში არსებულ M3 კატეგორიის ავტობუსებსა და მიწისქვეშა 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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ელექტროტრანსპორტის (მეტრო) სადგურებში რეკლამის 
უსასყიდლოდ განთავსების შესახებ 
 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების 
დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების 
ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

 .    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის 
მუნიციპალური ლაბორატორიისთვის“ (ს/კ:402008046) დავალების 
მიცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. კუბლაშვილი 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
მოძრავი ქონების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი 
წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული  შპს  „თბილსერვის 
ჯგუფისთვის“ (ს/კ:206267494) უსასყიდლოდ საკუთრებაში 
გადაცემის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის” (ს/კ:202886788) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
აუქციონის ფორმით ვადიანი, სასყიდლიანი სარგებლობის 
უფლებით, იჯარით გაცემისა და შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის” (ს/კ:202886788) საკუთრებაში არსებული მოძრავი 
ქონების აუქციონის ფორმით რეალიზაციის შესახებ 
 

15 წთ. 
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მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. ქ. თბილისში, სანაპიროს ქუჩა  N2-ში მდებარე  14 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.009.022) ირინე 
გეგეჭკორისთვის (პ/ნ: 01024009923) პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზირი №24-26-ის მიმდებარედ 
არსებული 16 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
№01.15.05.010.038) და 4 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
№01.15.05.010.040) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის 
უფლებით, იჯარის ფორმით,  შპს „რუსთაველი 24“-ისთვის (ს/კ: 
404479970) გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის 
გამგეობისათვის მოქალაქე გიორგი დრბოევზე (პ/ნ:01005010428) 
დახმარების გაცემის თაობაზე თანხმობის  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ზავრადაშვილი 

 .    .    .  

11.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 
 
 


