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26 აპრილი 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:0210) 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 2017 წლის ბიუჯეტის პირველი 
კვარტალის შესრულების მიმოხილვის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს.  გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

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.  გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

4. „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 
საშუალებების პარკირების ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 8 თებერვლის 
106.01.98 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ვ. აბულაძე 

.    .    . 

5. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის „უსახლკაროდ 
რეგისტრაციისა და თავშესაფარი ფართით უზრუნველყოფის კომისიის 
შექმნისა  და დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 9 დეკემბრის №49.03.1384 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

6. პროექტის - „თბილისის მე-15 საერთაშორისო კინოფესტივალი“-  
განსახორციელებლად  ა(ა)იპ „კინოხელოვნების ცენტრი პრომეთე 
CINEMA ART CENTRE PROMETHEUS“-ის (ს/კ 204964422) დაფინანსების 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

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

15 წთ. 

მომხს.  ი. ხუცურაული 

.    .    . 
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8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის” (ს/კ 202886788) ბალანსზე რიცხულ ინფრასტრუქტურაზე, 
მოძრავ და უძრავ ქონებაზე არსებულ სარეკლამო ადგილებზე 
რეკლამის განთავსების ვადიანი, სასყიდლიანი უფლების 
ელექტრონული აუქციონის ფორმით გადაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში საზოგადოებრივი რეტერატების განთავსების 
მიზნით, უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის პირობების 
მოწონების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქ.თბილისში, პუშკინის ქუჩა №21-ის მიმდებარედ, 14  კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.018.057) დავით 
წიქარიძისთვის  (პ/ნ 01024005368)  პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. ქ.თბილისში, ხიზანიშვილის ქ. №93ა-ს მიმდებარედ, 6 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: №01.11.10.006.033) ნუგზარ გაგუასთვის 
(პ/ნ 01008044626) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის 
უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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12. 2016 წლის 19 აპრილს შპს „ალმა ტრანსპორტსა“ (ს/კ 405142821) და 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის 
სააგენტოს შორის გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულებით 
(სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის №160405188) 
გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობის/დარღვევის გამო 
დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან შპს „ალმას“  (ს/კ 
204873388) გათავისუფლების საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

13. ქ.თბილისში, დაბა კოჯორში, ბეთანიაში არსებული 863 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №81.01.08.661) საზღვრების  ფართობის 
შემცირებით კორექტირების  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

14. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 
კოლეგიის 2015 წლის 22 ოქტომბრის კანონიერ ძალაში შესული 
გადაწყვეტილების (საქმე №3/1969-15) აღსრულების მიზნით, ქალაქ 
თბილისის მთავრობის 2000 წლის 12 მაისის №08.27.94 დადგენილების 
ბათილად ცნობის შედეგად მოქალაქე ნიკოლოზ კახეთელიძისათვის 
(პ/ნ 01011003792)  მიყენებული ზიანის განმსაზღვრელი კომისიის 
შექმნის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონში მცხოვრები  
მოქალაქე თინა მუკბანიანისათვის (პ/ნ 01001056663) დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის საკომპენსაციო თანხის  
გაცემაზე თანხმობის  შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. დ. ორმოცაძე 

.    .    .  
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16.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 


