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10 თებერვალი 2016 წ.                               
                                                                                          10 სთ.00 წთ.  

 
  

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების  ფარგლებში ა(ა)იპ „საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის“ 
დაფინანსების თაობაზე  

15 წთ. 

მომხს.  ი. გვილავა 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ 
„ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრისათვის“ თანხის 
გამოყოფის თაობაზე  

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016  წლის ბიუჯეტის ასიგნების 
ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „სპორტული 
ცენტრი ლილოსთვის“ თანხის გამოყოფის თაობაზე  

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

4. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
„დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა 

15 წთ. 

           

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 
 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      



 
 

 - 2 - 

 

 
 

კომპენსაციის“ ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2015 წლის 
29 დეკემბრის №33-138 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსათვის წარდგენის შესახებ 
 

მომხს. ნ. ტურძელაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საბურთალოს რაიონის 
გამგეობის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეებისათვის 
სოციალური დახმარების გაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ბ. მიქაუტაძე  

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ისნის რაიონში მცხოვრები 
მოქალაქე იზოლდა მათიაშვილისათვის სოციალური დახმარების 
გაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ვ. ქიზიყურაშვილი  

.    .    . 

7. „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირებისა და საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 6 იანვრის 
№01.02.02 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია  

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების 
დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების 
ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია 

.    .    . 

9. ქ. თბილისში, ლესელიძის ქუჩა №4-6-ში მდებარე (საკადასტრო კოდი: 15 წთ. 



 
 

 - 3 - 

 

 
 

№01.18.03.018.010.01.505) გარკვეული უძრავი ქონების პირდაპირი 
განკარგვის წესით ა(ა)იპ - „საქართველოს ბარმენთა ასოციაციისთვის“ 
(ს/კ: 204987504) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით  გადაცემის 
საკითხის ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან 
შეთანხმების შესახებ  
 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

10. №01.72.14.034.884 და №01.10.11.001.169 საკადასტრო ერთეულების 
აუდიტორული შეფასების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - ,,მუნიციპალური სერვისების 
განვითარების სააგენტოს“ საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი 
სარგოების დამტკიცებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე  

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - ,,მუნიციპალური სერვისების 
განვითარების სააგენტოს“ საპრემიო ფონდის, სააგენტოს 
თანამშრომლების ყოველთვიური დანამატების გაცემაზე, საწვავისა და 
გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების ლიმიტების განსაზღვრაზე 
თანხმობის მიცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

13.                 სხვადასხვა 15 წთ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


