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15 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“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 1 თებერვლის №05.01.80 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის 
განვითარების ფონდის“ (ს/კ 404384974) თანამშრომლების საპრემიო 
ფონდის საკუთარი სახსრებიდან განსაზღვრაზე თანხმობის  შესახებ  

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

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

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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№50.14.1060 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

4. მოქალაქე ნინო ქანთარიას (პ/ნ 62007005348) მიმართ ზარალის 
ანაზღაურების მიზნით 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 

.    .    . 

5. სსიპ-სახელმწიფო  ქონების  ეროვნული   სააგენტოს   მიერ  ქალაქ    
თბილისის მუნიციპალიტეტისთვის  საკუთრებაში   გადმოსაცემი  
მოძრავი    ქონების მიღებასთან  დაკავშირებით  გასატარებელი  
ღონისძიებების  თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული  შპს  „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ (ს/კ 202886788) კაპიტალის გაზრდის  თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

7. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ  „თბილისის 
კულტურული ღონისძიებების ცენტრის“ (ს/კ 404906170)   
საკუთრებაში  არსებული  წიგნების  ქალაქ  თბილისის 
მუნიციპალიტეტისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადმოცემის 
შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 
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8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის 
მუნიციპალური თავშესაფრის“ (ს/კ 406153111) მიერ ა(ა)იპ 
„საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ლომისას წმინდა 
გიორგის სახელობის დედათა და ბავშვთა თავშესაფარისთვის 
„კიდევაც დაიზრდებიან“ (ს/კ 400098407) მოძრავი ქონების 
გადაცემაზე თანხმობის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ეროვნული სკრინინგ-
ცენტრის“ (ს/კ  202442730) მიერ  გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების 
ლიმიტების განსაზღვრაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი  

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, ბოტანიკურის ქუჩა №5-ის მიმდებარედ არსებული 151 
კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.064.063) 
საზღვრების  ფართობის შემცირებით კორექტირების  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქეების გიორგი ერისთავის (პ/ნ 01015002001),  
მზია მირიანაშვილის (პ/ნ 01015003702),  თეა ლოთიკაშვილის (პ/ნ 
01015009884) და მარინა ანდრიაძისათვის (პ/ნ 01024024157) 
დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის 
კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. კოპალეიშვილი 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქეებისთვის დროებითი საცხოვრებელი ფართით 
სარგებლობის  ქირის საკომპენსაციო თანხის გაცემაზე თანხმობის  
შესახებ 

15 წთ. 
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მომხს. გ. არჩვაძე 

.    .    . 

13. თამარ მეფის გამზირი №20-ში მომხდარი ხანძრის შედეგად 
დაზარალებულ მოქალაქეებზე საცხოვრებელი ფართის ქირის 
კომპენსაციის  გაცემაზე თანხმობის  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ზავრადაშვილი 

.    .    .  

14.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 

 
 


