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26 ივლისი 2017 წ.                               
                                                                                                   10 სთ.00 წთ.  

 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 6 თვის 
შესრულების მიმოხილვის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

2. „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 

.    .    . 

3. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი 
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ფიზიკურ პირთა (ოჯახთა) 
საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და 
სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესით“ გათვალისწინებულ 
პირთა (ოჯახთა) სიის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 25 დეკემბრის №52.01.1494 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

4. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში 2015 წლის 13-14 ივნისს 
მომხდარი სტიქიის შედეგად განადგურებული და დაზიანებული 
სატრანსპორტო საშუალებისთვის, დაზარალებულ პირთათვის 
ფულადი დახმარების გაცემის წესით“ გათვალისწინებულ 
დაზარალებულ (ფიზიკურ) პირთა სიის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 22 მარტის 
№11.03.179 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. ქ.თბილისში, ბოჭორმის ქ.#11-ში მდებარე უძრავი ქონების 
(საკადასტრო კოდი: #01.17.01.135.009) სახელმწიფოსთვის 
უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. ქ.თბილისში, ი.აბაშიძის ქ. №35-41-ის მიმდებარედ არსებული 1278 
კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან  (საკადასტრო კოდი: №01.14.11.018.024) 13  კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის  შპს „ნატალისთვის“ (ს/კ 205125407) პირდაპირი 
განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით 
გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

7. ქ.თბილისში, ი. აბაშიძის ქ. №28-66-ის მიმდებარედ არსებული 2286 
კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.14.11.029.055)                    
10 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „ბერნისთვის“ (ს/კ  405142974) პირდაპირი 
განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით 
გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

15 წთ. 
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საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. ქ.თბილისში, ი. ჭავჭავაძის გამზირი №8-10-ის მიმდებარედ, 580 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთიდან 21 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
№01.14.11.010.011) შპს „ეკო მითისთვის“ (ს/კ 404891612) პირდაპირი 
განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით 
გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქ.თბილისში, აბანოს ქ. №11-ის მიმდებარედ, 10 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №01.18.03.063.051) შპს „ნარიყალასთვის“ (ს/კ 
204380678) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, 
იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქ.თბილისში, შარდენის ქუჩაზე მდებარე 606 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 
(საკადასტრო კოდი: №01.18.03.061.038) 11 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს 
„ქართული ტრადიციების აღორძინების საზოგადოება დამიანესთვის“ 
(ს/კ 201990453) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის 
უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

15 წთ. 
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კომპანიის“ (ს/კ 202886788) კაპიტალის გაზრდის შესახებ 
 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

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

15 წთ. 

მომხს. ვ. ჭიღლაძე 

.    .    . 

13. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ-ტექნოლოგიური 
განვითარების ფონდის (ს/კ 205298211)  საკუთრებაში  არსებული  
მოძრავი ქონების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისათვის  
უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადმოცემის შესახებ”  ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017  წლის 3 მაისის  #16.09.306  
განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე     
 

15 წთ. 

მომხს. ვ. ჭიღლაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის 
ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიისთვის“ (ს/კ  
211351428) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონში მცხოვრები 
მოქალაქე კონსტანტინე გოგლიძისათვის (პ/ნ 01004014647) 
დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის 
საკომპენსაციო თანხის  გაცემაზე თანხმობის  შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. დ. ორმოცაძე 

.    .    . 
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16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონში მცხოვრები 
მოქალაქე მარინე მამამთავრიშვილისთვის დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე 
თანხმობის  შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ტურძელაძე 

.    .    .  

17.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 


