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24 ნოემბერი 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 №02.01.25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

2. შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“  (ს/კ:202886788) 
გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილის - ექსპლუატაციის 
დირექტორის ვაკანტურ თანამდებობაზე გიორგი ხუციშვილის (პ/ნ 
01025006193) დანიშვნის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

3. „ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში რიცხული 
უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო 
უზუფრუქტის ფორმით ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის 
100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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„თბილისის სატრანსპორტო კომპანიისთვის“ გადაცემის შესახებ” 
ქალაქ თბილისის მთავრობის 2011 წლის 14 ივნისის №15.43.619 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის” (ს/კ:202886788) საკუთრებაში არსებული და შპს 
„თბილისის სატრანსპორტო კომპანიისთვის” (ს/კ:202886788) 
უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობაში გადაცემული უძრავი 
ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიანი, სასყიდლიანი 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე 
თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ (ს/კ:202886788) საკუთრებაში არსებული მოძრავი 
ქონების აუქციონის ფორმით რეალიზაციის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „მოსწავლე-
ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის" (ს/კ:404494980)  მოძრავი 
ქონების აუქციონის ფორმით რეალიზაციის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

7. „პროექტის - „სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში“ 
- ფარგლებში აშენებული სახლების ბენეფიციარებისათვის  
თხოვების ფორმით გადაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 18 მარტის N11.23.284  

15 წთ. 
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განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
მოძრავი ქონების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის -  „თბილისის 
მუნიციპალური ლაბორატორიისთვის“ (ს/კ:402008046) უსასყიდლოდ 
საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „საქართველოს ეროვნული 
ბოტანიკური ბაღის“ (ს/კ:404405960) საშტატო ნუსხისა და 
თანამდებობრივი სარგოების   დამტკიცებაზე თანხმობის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ნ. სულხანიშვილი 

.    .    . 

10. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „საქართველოს ეროვნული 
ბოტანიკური ბაღის“ საერთაშორისო გრანტებიდან საშტატო ნუსხით 
გათვალისწინებულ თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოების, 
შტატგარეშე მომუშავეთა რაოდენობის, ანაზღაურების ფონდისა და 
თანამშრომელთა დანამატების დამტკიცებაზე თანხმობის შესახებ“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 23 
მარტის №11.02.242 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. ნ. სულხანიშვილი  

.    .    . 

11. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 6 იანვრის 

15 წთ. 
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№01.02.02 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

12. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური 
სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკება), ობელისკის, 
მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის 
განთავსების მიზანშეწონილობის საკითხის განმხილველი კომისიის 
შექმნისა და მისი სამუშაო წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 3 ივნისის 
№22.03.644 განკარგულებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

 .    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „საქართველოს ვეტერან მორაგბეთა კავშირის“ 
(ს/კ: 204941055) დაფინანსების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

 .    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის-                                
„ქ. თბილისის მერიის ოლიმპიური მზადების კომპლექსური 
სპორტული ცენტრისათვის“  (ს/კ:401962499) თანხის გამოყოფის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნებების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „მიხეილ 
კეკელიძის სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა კალათბურთის 

15 წთ. 
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სასახლისთვისა“ (ს/კ:404443447) და ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 
პირის - „ქ.თბილისის მერიის მ. კეკელიძის სახელობის 
კალათბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრისთვის“ 
(ს/კ:401962569) თანხის გამოყოფის თაობაზე  
 

მომხს. ი. გვილავა 

 .    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობის 
მიერ მოქალაქეებისათვის დროებითი საცხოვრებელი ფართით 
სარგებლობის ქირის კომპენსაციის გაზრდაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ბაგრატიონი 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქეებისთვის დროებითი საცხოვრებელი ფართით 
სარგებლობის  ქირის საკომპენსაციო თანხის გაცემაზე თანხმობის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. არჩვაძე 

 .    .    .  

18.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 
 

 
 


