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1 თებერვალი 2017 წ.                               
                                                                                                  10 სთ.00 წთ.  

 
1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის 

განვითარების ფონდის“ (ს/კ 404384974)  მიერ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
„ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის“ პროგრამის (კოდი: 02 10) 
ფარგლებში განსახორციელებელი მიმართულებების/ 
ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე  

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის   „მუნიციპალური 
სერვისების განვითარების სააგენტოს“ (ს/კ 405026877) მიერ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 
ქვეპროგრამის „საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების 
ხელშეწყობის“ (კოდი 07 02 03) ფარგლებში განსახორციელებელი 
მიმართულებების/ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ი. ლექვინაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილებების პროექტების მოწონებისა და ქალაქ თბილისის 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის წარდგენის შესახებ 
 

მომხს. თ. ფხალაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს 
ეროვნული ბოტანიკური ბაღის“ (ს/კ 404405960) საერთაშორისო 
და ადგილობრივი გრანტებიდან საშტატო ნუსხით 
გათვალისწინებულ თანამშრომელთა თანამდებობრივი 
სარგოებისა და დანამატების დამტკიცებაზე თანხმობის მიცემის 
თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ი. ქარცივაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს ეროვნული 
ბოტანიკური ბაღის“ (ს/კ 404405960) შტატგარეშე მომუშავეთა 
რაოდენობის, ანაზღაურების ფონდისა და საერთაშორისო და 
ადგილობრივი გრანტებიდან ანაზღაურების ფონდის 
დამტკიცებაზე თანხმობის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ი. ქარცივაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს 
ეროვნული ბოტანიკური ბაღის“ (ს/კ 404405960) 2017 წელს 
შესაძენი საწვავის ყოველთვიური ლიმიტების დამტკიცებაზე 
თანხმობის  თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ი. ქარცივაძე 

.    .    . 

7. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 28 

15 წთ. 



 
 

 - 3 - 

 

 
 

დეკემბრის №50.14.1060 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 
 

მომხს. გ. თალაკვაძე  

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით  
გათვალისწინებული წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების 
დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების 
ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „მუზეუმების 
გაერთიანების“ (ს/კ 402036998) სტრუქტურულ ერთეულებში-
მუზეუმებში შესასვლელი ბილეთების ფასისა და მუზეუმებში 
დაცულ ექსპონატთა გამოყენების პრეისკურანტის შეთანხმების 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია  

.    .    . 

10. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „მუზეუმების 
გაერთიანების“ (ს/კ 402036998) საშტატო ნუსხისა და 
თანამდებობრივი სარგოს შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 5 აგვისტოს №31.03.667 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია  

.    .    . 

11. №01.14.14.003.188 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 1773 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით სს „აქსის თაუერს“-
ისთვის“ (ს/კ 405077704) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით 
გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 
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მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. „ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილსა და შერვაშიძის ქუჩას შორის 
მდებარე 900 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
№01.17.08.075.025), ქ. თბილისში, საქართველოს ერთიანობისათვის 
მებრძოლთა ქუჩაზე მდებარე 1817 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №01.19.20.001.108), ქ.თბილისში, დავით 
აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კილომეტრზე მდებარე 1367 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.007.615), ქ.თბილისში, 
ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ 2173 
კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.11.001.168) შპს „კაზ 
ფროფერთი მენეჯმენტ ისთ“-ისთვის (ს/კ 404520363) პირდაპირი 
განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით 
გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 11 იანვრის 
№02.16.32 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის 
მუნიციპალური თავშესაფრის“ (ს/კ 406153111) მიერ ა(ა)იპ „წმ. მამა 
გაბრიელის სახელობის მიუსაფარი მოხუცებულების პალიატიური 
ჰოსპისისათვის“ (ს/კ 406084605) მოძრავი ქონების გადაცემაზე 
თანხმობის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  2017  წლის  ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის   
არასამეწარმეო  (არაკომერციული) იურიდიული პირის - 
„წყალბურთელთა გუნდი „თბილისისათვის“  (ს/კ 205287866) თანხის 
გამოყოფის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

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

15 წთ. 

მომხს. ნ. ტურძელაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ისნის რაიონში მცხოვრები 
მოქალაქეებისათვის დროებითი საცხოვრებელი ფართით   
სარგებლობის ქირის საკომპენსაციო თანხის გაზრდაზე თანხმობის 
შესახებ  

15 წთ. 

მომხს. ვ. ქიზიყურაშვილი 

.    .    .  

17.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 

 
 


