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24 აგვისტო 2016 წ.                               
                                                                                                  10 სთ.00 წთ. 

  

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ 
დამოუკიდებელი აუდიტორის დანიშვნის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების 
შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 
წლის 6 იანვრის №01.02.02 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

 

3. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის 
ქვეპროგრამის ფარგლებში,  ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის 
მშენებლობისთვის მოსამზადებელ ღონისძიებათა შესახებ  
 

15 წთ. 

                                                                  მომხს. ი. გვილავა 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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 .    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ - „თბილისის 
საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს“ (ს/კ:404905475) მიერ 
დაფუძნებული ა(ა)იპ - „ქ. თბილისის №6 საბავშვო ბაგა-ბაღის“ 
ტერიტორიაზე ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობისთვის 
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ - „თბილისის 
საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს“ (ს/კ:404905475) მიერ 
სკოლამდელი აღზრდის საჯარო  დაწესებულებების 
ხელშეწყობის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების 
განხორციელების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს.  ი. გვილავა 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნებების ფარგლებში ა(ა)იპ - „ახალგაზრდობა 
მსოფლიოსათვის“  (ს/კ:406061470)  დაფინანსების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. პროექტის „თბილისური ეზო” განსახორციელებლად ა(ა)იპ - 
„არტარეა TV2.0“-ის (ს/კ:404986404) დაფინანსების შესახებ 
 

15 წთ. 

                      მომხს. მ. ნასრაშვილი 

.    .    . 

8. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული  
კომპიუტერული ტექნიკის ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  
ა(ა)იპ „სამართლებრივი დახმარებისა და  საზოგადოებრივი 
ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრისთვის“ (ს/კ:205291771)    
უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ   

15 წთ. 
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მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

9. „სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების 
ღონისძიებების ხელშემწყობი კომისიის“ შექმნისა და წევრთა 
შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე 
 

15 წთ. 

                                                                 მომხს. ა. დანელია 

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, ბოტანიკურის ქუჩა №1-ში (ნაკვეთი 019/025) 
მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.18.04.019.025) 
პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ჭრელი აბანოსთვის“  (ს/კ: 
204543299) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის 
საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული              
ქ. თბილისში, დგებუაძის ქუჩა N1-ში მდებარე უძრავი ქონების 
(საკადასტრო კოდი:  N01.13.08.001.007.01.550) პირდაპირი 
განკარგვის წესით ა(ა)იპ -„არეტესთვის “ (ს/კ:N404510445) 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 
გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის  თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. #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 საკითხის და სს „თელასთან“ (ს/კ: 
202052580) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების 

15 წთ. 
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პროექტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე  
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

13. ქ. თბილისში, მოსკოვის  გამზირი, წისქვილკომბინატის 
მოპირდაპირედ არსებული 884 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 
კოდი: #01.17.11.001.012) შპს „ჯუბა 2001“-თან (ს/კ:206115327) 
გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის გასაფორმებელი 
შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შესათანხმებლად 

წარდგენის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

14. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საქალაქო სასაფლაოების 
ფარგლების დაზუსტებისა და მათზე შპს ,,ჰერმესისთვის“ 
უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 29 აპრილის 
№17.24.485 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

15. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების განკარგვის 
მიზნით დადებულ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული 
საკითხების შემსწავლელი კომისიის შექმნის შესახებ“  ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის  2014 წლის 3 
სექტემბრის   №05.06.34  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

 .    .    . 

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

15 წთ. 
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მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

17. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ნაწილში  
ვეტერინარული კარანტინის დაწესების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 16 ივნისის №24.01.502 
განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 
 

15 წთ. 

 მომხს. თ. ფხალაძე 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის 
გამგეობის ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და 
გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის აქტის დამტკიცების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. არჩვაძე 

.    .    . 

19. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის 
გამგეობის ტერიტორიაზე მცხოვრები ზოგიერთი 
მოქალაქისათვის  დროებითი საცხოვრებელი ფართით 
სარგებლობის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. არჩვაძე 

.    .    . 

20. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის გამგეობის 
ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეებისათვის დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის კომპენსაციის 
გაცემაზე თანხმობის  შესახებ 
 

15 წთ. 

   მომხს.ნ. ტურძელაძე 

.    .    . 

21. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის 
გამგეობის მიერ მოქალაქეებისათვის დროებითი საცხოვრებელი 

15 წთ. 
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ფართით სარგებლობის ქირის კომპენსაციის გაზრდაზე 
თანხმობის შესახებ 
 

მომხს. გ. ბაგრატიონი 

.    .    .  

22. სხვადასხვა 15 წთ. 

  


