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28 სექტემბერი 2016 წ.                               
                                                                                                  12 სთ.00 წთ.  

 
 

1. 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 

.    .    . 

2. „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. გ. თალაკვაძე 

 .    .    . 

3. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის 
მიხეილ იპოლიტოვ-ივანოვის სახელობის N6 ხელოვნების სკოლაში“ 
(ს/კ: 202374037) და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის დავით თორაძის 
სახელობის N22 ხელოვნების სკოლაში“ (ს/კ: 204400647) სარემონტო 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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სამუშაოების ჩასატარებლად თანხის  გამოყოფის შესახებ 
 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის  „კონსულტაციისა და  ტრენინგის ცენტრის“                             
(ს/კ: 204888130) დაფინანსების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის  „საქართველოს სამოყვარულო ფეხბურთის 
ასოციაციის“ (ს/კ: 402020371) დაფინანსების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის  „საქართველოს ბავშვთა და მოსწავლე 
ახალგაზრდობის სპორტის  ეროვნული  ფედერაციის“ (ს/კ: 
202359081) დაფინანსების თაობაზე  

 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის „საქართველოს  ქალთა ავტოსპორტის 
ფედერაციის“ (ს/კ: 401950714)  დაფინანსების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 
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8. „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 

 .    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ჰერმესის“ (ს/კ: 202888349) 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით 
ვადიანი, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით 
გადაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, ი. აბაშიძის ქუჩა №2-20-ის მიმდებარედ არსებული 
1492 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან  (საკადასტრო კოდი: №01.14.11.031.048) 
100 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „სან გრუპისთვის“ (ს/კ: 205288650) 
პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის 
ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. ქ. თბილისში,  აკაკი წერეთლის გამზირი №105ა-ში მდებარე უძრავ 
ქონებაზე (საკადასტრო კოდი: №01.13.06.003.021) უსასყიდლო 
უზუფრუქტის შეწყვეტის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

 .    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის 
საქალაქო სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურეთა რიცხოვნობის 
გაზრდაზე თანხმობისა და შრომის ანაზღაურების განსაზღვრის  

15 წთ. 
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შესახებ 
 

მომხს. მ. მუმლაძე 

 .    .    .  

13. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


