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29 მარტი 2017 წ.                               
                                                                                                      10 სთ.00 წთ.  

 
1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - 

„თბილისის განვითარების ფონდის“ შექმნის, მისი წესდების 
დამტკიცების, ფონდის თავმჯდომარისა და გამგეობის წევრების 
არჩევის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2010 წლის 16 
ივლისის #20.01.964 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ასიგნებების გადანაწილების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. დ. ჭანტურია 

.    .    . 

3. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 28 
დეკემბრის №50.14.1060 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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მომხს.  დ. ჭანტურია 

.    .    . 

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

15 წთ. 

მომხს. დ. ჭანტურია 

.    .    . 

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

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული „შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიისათვის“ (ს/კ 202886788), პროფესიულ კავშირებთან 
გაფორმებული კოლექტიური ხელშეკრულებებითა და 
შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების შესრულების თაობაზე 
თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

7. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიისათვის” (ს/კ 202886788) უზუფრუქტის ფორმით 
სარგებლობაში გადაცემული უძრავი ქონების ელექტრონული 
აუქციონის ფორმით, ვადიანი სასყიდლიანი სარგებლობის 
უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ” ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 22 თებერვლის 
№08.13.140 განკარგულებით 2017 წლის 27 თებერვალს 
გამოცხადებული ვადაგაგრძელებული აუქციონიდან ლოტის 
ამოღებისა და ამავე ლოტით გათვალისწინებული უძრავი ქონების 

15 წთ. 
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ახალი პირობებით ელექტრონული აუქციონის ფორმით, ვადიანი 
სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის 
შესახებ 
 

მომხს. თ. მათიაშვილი 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის” (ს/კ 202886788) საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით, ვადიანი 
სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გაცემის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. თ. მათიაშვილი 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფის” (ს/კ 
206267494) საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების 
ელექტრონული აუქციონის ფორმით რეალიზაციის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. თ. მათიაშვილი 

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, სოლოლაკის ხეივანი №12-ის მიმდებარედ, 2227 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.15.05.094.035) 149 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის  შპს „ალიანსისთვის“ (ს/კ 412723539) პირდაპირი 
განკარგვის წესით  სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით 
გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. თ. მათიაშვილი 

.    .    . 

11. ქ. თბილისში, 26 მაისის მოედანი  №2-ის მიმდებარედ არსებული 57 
კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.17.036.046)  შპს 
„ფასანაური 2016“-ისთვის (ს/კ 405141029)  პირდაპირი განკარგვის 

15 წთ. 
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წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის 
საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

მომხს. თ. მათიაშვილი 

.    .    . 

12. ქ. თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე №81.02.19.612 და 
№81.02.19.615 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული, შპს 
„ზევსის“ (ს/კ 204490979) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გარკვეული 
პირობით უსასყიდლოდ მიღების  შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. თ. მათიაშვილი 

.    .    . 

13. ქ. თბილისში, ორხევის დასახლებაში მდებარე 4800 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.19.16.002.152) 
სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. თ. მათიაშვილი 

.    .    . 

14. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - სასწრაფო 
სამედიცინო დახმარების ცენტრის თანამშრომლების 
ყოველთვიური დანამატების გაცემაზე, საწვავისა და გასაწევი 
საკომუნიკაციო ხარჯების ლიმიტების განსაზღვრაზე თანხმობის 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 
წლის 28 დეკემბრის №50.59.1105  განკარგულებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ს. როსტომაშვილი 

.    .    . 

15. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის 
კულტურული ღონისძიებების ცენტრის“ (ს/კ 404906170) 
ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების თაობაზე ქალაქ თბილისის 

15 წთ. 
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მუნიციპალიტეტის საკრებულოსგან თანხმობის მიღების შესახებ“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 16 
ნოემბრის №44.11.935 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 
 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

16. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის 
კულტურული ღონისძიებების ცენტრის“ (ს/კ 404906170)  
ლიკვიდაციის პროცესის დასრულებასთან დაკავშირებული 
ხარჯების შეთანხმების შესახებ” ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 28 დეკემბრის                               
№ 50.26.1072 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

17. პროექტის „XII საერთაშორისო ფესტივალი „აღდგომიდან 
ამაღლებამდე“ განსახორციელებლად ა(ა)იპ  „არტ პლიუსის“ (ს/კ 
405171898) დაფინანსების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

18. პროექტის „ფოტოკვირეული „ქოლგა თბილისი ფოტო“ 2017“ 
ჩასატარებლად შპს  „ფოტოსახლი ქოლგას“ (ს/კ 204481569) 
დაფინანსების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

19. პროექტის „თბილისის მოდის კვირეული შემოდგომა/ზამთარი 
2017“ განსახორციელებლად შპს  „ჯეოფეშენის“  (ს/კ 204576128) 
დაფინანსების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 
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.    .    . 

20. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „საქართველოს  საუნივერსიტეტო სპორტის 
ფედერაციის“ (ს/კ 204891171) დაფინანსების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

21. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „თბილისის ბავშვთა და მოსწავლე 
ახალგაზრდობის სპორტის ფედერაცია“ (ს/კ 402042035)  
დაფინანსების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

22. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნებების ფარგლებში სსიპ - აკადემიკოს ილია ვეკუას 
სახელობის  ფიზიკა-მათემატიკის  ქალაქ თბილისის №42 საჯარო  
სკოლის  დაფინანსების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

23. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „საგანმანათლებლო ცენტრი ეტალონის“ (ს/კ 
404533233) დაფინანსების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

24. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „პროფესიული კოლეჯი „იკაროსის“ (ს/კ 

15 წთ. 
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211351071) დაფინანსების თაობაზე  
 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

25. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქე ნანი მაღრაძისთვის (პ/ნ 56001004897) 
სოციალური დახმარების გაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ბაგრატიონი 

.    .    . 

26. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და 
გამწვანების საქალაქო სამსახურისათვის შტატგარეშე 
მოსამსახურეთა რაოდენობის ორი ერთეულით გაზრდის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. გ. წერეთელი 

.    .    .  

27.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 

 
  

 


