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17 მაისი 2017 წ.                               
                                                                                                      10 სთ.00 წთ.  

 
 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების 
განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-92  
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
მოწონებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსათვის წარდგენის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მთავრობასა და შპს „მაილინ გრუპს” (ს/კ 205207364) 
შორის 2011 წლის  9 დეკემბერს გაფორმებული „ქ. თბილისის 
თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ“ 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპრივატიზებო პირობების  
შეცვლასთან  დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის გადაწყვეტილების მისაღებად წინადადების 
წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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3. ქ.თბილისში, შარდენის ქუჩაზე მდებარე 606 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 
(საკადასტრო კოდი: №01.18.03.061.038) 17 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  
ინდივიდუალური მეწარმე „ინგა კორინთელისთვის“ (ს/კ 01017004851)  
პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის 
ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

4. ქ.თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №78-ის მიმდებარედ, 
№01.14.10.001.088 და №01.14.10.001.089 საკადასტრო კოდებით 
რეგისტრირებული 2 კვ.მ და 3 კვ.მ მიწის ნაკვეთების შპს „ანტრე 2008“-
ისთვის (ს/კ 204549792) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის 
უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. „ქ.თბილისის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 
დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიისათვის“ 
საშტატო რიცხოვნებისა და სახელფასო ფონდის გაზრდაზე 
თანხმობის მიცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2012 
წლის 18 მაისის №14.09.486 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. შპს „ავტოსერვისი-16-ის“ (ს/კ 208143034) კაპიტალის ცვლილების 
(შემცირება) შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

7. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საქალაქო სასაფლაოების 
ფარგლების დაზუსტებისა და მათზე შპს „ჰერმესისთვის“ 

15 წთ. 
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უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 29 აპრილის №17.24.485 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ჰერმესის” (ს/კ 202888349) 
საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის 
ფორმით რეალიზაციის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ - ცხოველთა 
მონიტორინგის სააგენტოსთვის უსასყიდლოდ, დროებით 
სარგებლობაში გადაცემული მოძრავი ქონების (ჯართი)  უსასყიდლოდ 
საკუთრებაში გადაცემის  შესახებ   
 

15 წთ. 

მომხს.  ი. ხუცურაული 

.    .    . 

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

15 წთ. 

მომხს.  ი. ხუცურაული 

.    .    . 

11. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  
განადგურებული ავტომანქანების, სადაზღვევო ანაზღაურების 
სანაცვლოდ, სს „სადაზღვევო კომპანია უნისონსა“  (ს/კ 404393152) და  
სს „სადაზღვევო კომპანია ალფაზე“  (ს/კ 204568896) გადაცემის 
შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017  წლის 
19 აპრილის  #14.06.207 განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის 

15 წთ. 
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თაობაზე     
 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

12. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ  „სასწრაფო სამედიცინო 
დახმარების ცენტრის“ საკუთრებაში რიცხული მოძრავი ქონების 
პირდაპირი განკარგვის ფორმით საკუთრების უფლებით გადაცემის 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის     
8 აპრილის №14.14.389 განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. გვარამია 

.    .    . 

13. „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. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

14. აქციის „ღამე მუზეუმში“ M3 კატეგორიის ავტობუსებით 
მომსახურების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს.  მ. მუმლაძე 

.    .    . 

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

15 წთ. 

მომხს.  გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

16. პროექტის „თბილისის მესამე საერთაშორისო ლიტერატურული 
ფესტივალი“ განსახორციელებლად სსიპ „მწერალთა სახლის“ (ს/კ 

15 წთ. 
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205299005) დაფინანსების შესახებ 
 

მომხს. მ. ნასრაშვილი 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 
ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო  
(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ.თბილისის მოსწავლე-
ახალგაზრდობის სახლისთვის“ (ს/კ 204526352) თანხის გამოყოფის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 
ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 
„ქ.თბილისის ფეხბურთის ფედერაციის“ (ს/კ 202886519) დაფინანსების 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

19. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 
ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო  
(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის გლდანი-
ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/კ 
400085572) მომსახურების ფასებისა და ტარიფების შეთანხმების 
თაობაზე 
  

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

20. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო  (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის „ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული 
ცენტრის“ (ს/კ 404502515) მომსახურების ფასებისა და ტარიფების 
შეთანხმების თაობაზე 
 

15 წთ. 
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მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

21. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საბურთალოს რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქე ბესარიონ არაბიძისათვის (პ/ნ 41001008499) 
დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის 
კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ბ. მიქაუტაძე 

.    .    . 

22. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ჩუღურეთის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქე ზურაბ ვადაჭკორიასათვის (პ/ნ 01030001155) 
სოციალური  დახმარების გაცემაზე  თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ბაქანიძე 

.    .    .  

23.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 


