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7 ივნისი 2017 წ.                               
                                                                                                      10 სთ.00 წთ.  

 
1. „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 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ (ს/კ 202886788) ანგარიშზე არსებული თავისუფალი 
ნაშთების ხარჯვაზე თანხმობის  თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს.  მ. მუმლაძე 

.    .    . 

3. 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. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფისთვის” (ს/კ 
206267494) უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობაში გადაცემული 
უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით, ვადიანი, 
სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გაცემის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს.  კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „მოსწავლე - 
ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლისთვის“ (ს/კ 404494980) 
პირდაპირი განკარგვის წესით,  უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 
სარგებლობაში გადაცემული უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 
№01.15.05.064.010) ნაწილის აუქციონის ფორმით, სარგებლობის 
უფლებით, იჯარის ფორმით გაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „საქართველოს ეროვნული 
ბოტანიკური ბაღისთვის" (ს/კ 404405960)  პირდაპირი განკარგვის 
წესით უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობაში 
გადაცემული უძრავი ქონების ნაწილის, აუქციონის ფორმით, 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

7. ქ. თბილისში, ქინძმარაულის ქ. №19-ში მდებარე 4919 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.19.33.008.082) სახელმწიფოსთვის 
უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 
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.    .    . 

8.  „უსახლკაროდ რეგისტრირებული პირების თავშესაფარი ფართით 
დაკმაყოფილების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2016 წლის 16 მარტის №10.18.223 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

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

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

10. „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. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

11. 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 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის წყალბურთელთა გუნდი 
„თბილისის“ (ს/კ 205287866)  დირექტორის  უფლებამოსილების ვადის 
გაგრძელების თაობაზე  

15 წთ. 
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მომხს. ი. გვილავა 

.    .    .  

13.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  


