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27 იანვარი 2016 წ.                               
                                                                                                  10 სთ.00 წთ.  

 
  

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ -„თბილისის საბავშვო 
ბაგა - ბაღების მართვის სააგენტოსთვის“ სკოლამდელი აღზრდის 
ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
კაპიტალური და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებისა  და 
კეთილმოწყობის  ღონისძიებათა განხორციელებაზე თანხმობის 
მიცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს.  ი. გვილავა 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ  - ქალაქ თბილისის 
მერიის კომპლექსური სპორტული ცენტრის „ნაძალადევის“ 
ლიკვიდაციის დაწყების თაობაზე         
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ - „ტექნოლოგიური 
განვითარების ფონდისათვის“ საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი 
სარგოს  განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. გვანცელაძე 

           

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 
 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ - „ტექნოლოგიური 
განვითარების ფონდისათვის“ საპრემიო ფონდის, თანამშრომლების 
ყოველთვიური დანამატების, საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკაციო 
ხარჯების ლიმიტების განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. გვანცელაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ - „ეროვნული სკრინინგ-
ცენტრის“ საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების 
შეთანხმების თაობაზე  

 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

6. შპს „ქ. თბილისის №3 სამკურნალო - პროფილაქტიკური ცენტრის“ 
გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილის (დირექტორის) და 
სამედიცინო პროგრამების დარგის დირექტორის თანამდებობაზე 
კანდიდატების დანიშვნის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

7. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს  სსიპ - აღსრულების 
ეროვნული ბიუროსთვის (ს/კ: 205263873)  ქ. თბილისში, დიდ 
დიღომში, დემეტრე თავდადებულის ქუჩა №30-ის მიმდებარედ 
(საკადასტრო კოდი: №01.10.06.001.178) და ქ. თბილისში, დიდ 
დიღომში, I და III მიკრორაიონებს შორის (საკადასტრო კოდი: 
№01.10.06.001.183) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 
წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით  გადაცემაზე თანხმობის 
მიცემის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. ქ. თბილისში,  ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირის ჩიხი VI-ის №2-ში 
მდებარე გარკვეულ უძრავ ქონებაზე (საკადასტრო კოდი: 
№01.19.35.007.037) უსასყიდლო უზუფრუქტის შეწყვეტის შესახებ 

15 წთ. 



 
 

 - 3 - 

 

 
 

 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. №01.10.07.003.004 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის 
ნაკვეთის საზღვრების კორექტირების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

10. №01.14.11.058.058 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის 
ნაკვეთის საზღვრების კორექტირების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. №01.19.25.001.238 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის 
ნაკვეთის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საქალაქო სამსახურების 
მიერ 2015 წელს შესრულებული და გაუნაღდებელი სამუშაოების 
დავალიანების დაფარვის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. დ. ჭანტურია 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობის 
მიერ 2015 წელს შესრულებული და გაუნაღდებელი სამუშაოების 
დავალიანების დაფარვის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ბ. ქარცივაძე 

.    .    . 
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14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ისნის რაიონის გამგეობისათვის 
გათვალისწინებული ასიგნებებიდან 2015 წელს წარმოშობილი 
კრედიტორული  დავალიანების დაფარვის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ვ. ქიზიყურაშვილი 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის გამგეობის 
ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეებისათვის დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე 
თანხმობის მიცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ტურძელაძე 

.    .    . 

16. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


