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30 ნოემბერი 2016 წ.                               
                                                                                                  10 სთ.00 წთ.  

 
1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის  

იურიდიული  პირებისა  და  არასამეწარმეო  (არაკომერციული)  
იურიდიული პირების 2015 წლის წლიური ბალანსების 
დამტკიცების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

2. 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 

.    .    . 

3. შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ (ს/კ:202886788) 
კაპიტალის ცვლილების (გაზრდა) შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული,                     
ქ. თბილისში, გლდანის მასივის მე-IV მიკრორაიონში მდებარე  
უძრავი ქონების ნაწილის (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.002.061) 
ა(ა)იპ -„იასთვის“ (ს/კ:200160636) პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 
გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის  თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. ქ.თბილისში, ალ. ყაზბეგის გამზირი #41-ში I სართულზე მდებარე 
86.32 კვ.მ ფართზე  (საკადასტრო კოდი: #01.10.15.017.003.01.540) 
იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლების შეწყვეტის, ამავე უძრავი 
ქონების ფიზიკური პირის რუსუდან კიკალეიშვილსათვის (პ/ნ: 
01010001219) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების  და 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის 
სააგენტოს 2014 წლის 14 იანვრის QN1185368 გადაწყვეტილებით 
განსაზღვრული საიჯარო პირობებით გათვალისწინებული 
პირგასამტეხლოსგან მოიჯარის გათავისუფლების საკითხების ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
გადაწყვეტილების მისაღებად წარდგენის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

6. ქ.თბილისში, ყაზბეგის გამზირი N25-ის მიმდებარედ, 14 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.15.010.032) შპს „m2 ყაზბეგზე“-
სათვის (ს/კ:404991381) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის 
უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის მერიის  სსიპ-ტექნოლოგიური 
განვითარების ფონდის (ს/კ:205298211)  საკუთრებაში  არსებული  
თოვლმავალი ბურანის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისათვის  

15 წთ. 
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უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ   
 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო 
დახმარების ცენტრის საკუთრებაში რიცხული მოძრავი ქონების 
პირდაპირი განკარგვის ფორმით საკუთრების უფლებით 
გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. მ. გვარამია 

.    .    . 

9. ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობის   
ბალანსზე    რიცხული ამორტიზებული ან  გამოუყენებელი  ქონების 
ჩამოწერის  აქტების  დამტკიცების  შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. გ. ბაგრატიონი 

.    .    .  

10. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - „ცხოველთა 
მონიტორინგის სააგენტოსთვის“ საშტატო ნუსხისა და სახელფასო 
ფონდის, შესაძენი საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების 
ლიმიტების განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 20 იანვრის 
#03.03.53 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. თ. ფხალაძე  

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „მუზეუმების 
გაერთიანების“ (ს/კ:402036998) სტრუქტურული ერთეულის -                        
ქ. თბილისის სოსო წერეთლის მემორიალური ბინა-მუზეუმის 
დირექტორის  თანამდებობიდან ნინო ჩიხრაძის გათავისუფლების 
შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 
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   .    .    .  

12.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 
 

 
 


