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2 მარტი 2016 წ.                               
                                                                                                     10 სთ.00 წთ.  

  

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების 
განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის                           
29 დეკემბრის №33-129  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსათვის წარდგენის თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „თბილისის ევროპული 
ახალგაზრდული ცენტრისა“ და ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 
პირის - „ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრის“  რეორგანიზაციის 
(შერწყმა (გაერთიანება) საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

           

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 
 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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3. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის „არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის -„საცურაო აუზი - გლდანის“ 
დაფუძნების შესახებ“ ქალაქ  თბილისის მთავრობის 2013 წლის                    
2 აპრილის №12.19.372 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი 
- თბილისის თანამედროვე ბალეტი“ დაფუძნების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

5. „ქ.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 

.    .    . 

6. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების 
განმახორციელებელი  ორგანიზაციების ნუსხის დამტკიცების 
შესახებ“ ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 
6 იანვრის #01.01.01 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული პროგრამის - „თბილისის რაიონების 
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების  სტრატეგია“ - ფარგლებში 

15 წთ. 
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გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ 
 

მომხს. ნ. ჭიჭინაძე 

.    .    . 

8. ქ. თბილისში, ბავშვთა ქალაქ „მზიურის“ მიმდებარედ არსებული 
28355 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.14.005.188) 
სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქ. თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი №35-ის (ნაკვეთი 01/019) 
მიმდებარედ არსებული 487 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: №01.14.07.001.019) შპს „ახალი სკოლისთვის“ (ს/კ 202903750) 
პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის საკითხის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, გლდანის მასივში  მდებარე 317 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №01.11.12.013.041) შპს „ს გემბლინგ ჰოლისთვის“ 
(ს/კ:404497273) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის 
საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. ქ. თბილისში,  სამღებროს ქუჩა №6 - ის მიმდებარედ არსებული 38 
კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.062.021) შპს „BCN 
HISPANIA“-სათვის (ს/კ: 404426572) პირდაპირი განკარგვის წესით, 
იჯარით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 
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.    .    . 

12. ქ. თბილისში,  საბურთალოს ქუჩა №37/4-ის მიმდებარედ არსებული 
14 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.14.027.051) 
ნანული წიქარიშვილისთვის (პ/ნ:01026006548) პირდაპირი განკარგვის 
წესით იჯარით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
მოძრავი ქონების შპს „კავკასუს როუდ პროჯექტისათვის“ 
პირდაპირი განკარვის წესით, სარგებლობის უფლებით, თხოვების 
ფორმით, უსასყიდლოდ გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის  შესათანხმებლად 
წარდგენის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონში მცხოვრები 
მოქალაქეების ლამარა ზითანიშვილისა და ვაჟა პეტროსიანისათვის 
დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის 
კომპენსაციის გაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. კოპალეიშვილი  

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საბურთალოს რაიონის 
გამგეობის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქე მარინა 
ლობჯანიძისთვის სოციალური დახმარების გაცემაზე თანხმობის 
მიცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ბ. მიქაუტაძე  

.    .    . 

16.                            სხვადასხვა 15 წთ. 
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