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18 იანვარი 2017 წ.                               
                                                                                                  10 სთ.00 წთ.  

 
1. „ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის“ 

მომსახურების ტარიფების დადგენაზე თანხმობის მიცემის 
თაობაზე“ ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მთავრობის  2015  
წლის  4  თებერვლის №05.02.103 განკარგულებაში ცვლილების 
შეტანის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და რაიონულ 
გამგეობებში სამსახურეობრივი მოვალეობების შესრულებისას 
ავტომობილების გამოყენების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 1 ივლისის  №26.08.782 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

3. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ  „თბილისის 
კულტურული ღონისძიებების ცენტრის“ (ს/კ:404906170)   
საკუთრებაში  არსებული  ავტომანქანის  ქალაქ  თბილისის 
მუნიციპალიტეტისათვის  უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის 
შესახებ   

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

4. „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის 
პროგრამის ფარგლებში ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღების მშენებლობის 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 
წლის 12 ნოემბრის №15.02.162 განკარგულებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. 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 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  2017  წლის  ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის   
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - 
სპორტული ცენტრი ლილოსთვის“ (ს/კ:406138291) თანხის 
გამოყოფის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის -   „საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის“ 
(ს/კ:203845385) დაფინანსების თაობაზე    

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 
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.    .    . 

8. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 
„სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის 
მუნიციპალური ცენტრის“ (ს/კ:205291771) მიერ  შესაძენი საწვავისა 
და  გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების ლიმიტების განსაზღვრაზე 
თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ეროვნული სკრინინგ-
ცენტრის“ (ს/კ:202442730) საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი 
სარგოების შეთანხმების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
არქიტექტურის სამსახურის თანამშრომლებისათვის მატერიალური 
წახალისებისა და სახელფასო დანამატის ანაზღაურებისათვის 
გამოსაყოფი თანხის ოდენობის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის 
შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ზ. წიკლაური 

.    .    . 

11. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - „ცხოველთა 
მონიტორინგის სააგენტოსთვის“ საშტატო ნუსხისა და სახელფასო 
ფონდის, შესაძენი საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების 
ლიმიტების განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 20 იანვრის 
#03.03.53 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. თ. ფხალაძე 

.    .    . 
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12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ - ცხოველთა 
მონიტორინგის სააგენტოსთვის საპრემიო ფონდის, სააგენტოს 
დირექტორის მოადგილეების ყოველთვიური დანამატების 
გაცემაზე თანხმობისა და სააგენტოს დირექტორის ყოველთვიური 
დანამატის განსაზღვრის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. თ. ფხალაძე 

.    .    . 

13. ქ. თბილისში, ჯიქიას ქუჩის მიმდებარედ არსებული 940 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.05.008.241) გაცვლის ფორმით 
პრივატიზების საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქეების ლია ცინარიძისა (პ/ნ 01015017746) და 
ინგა მირზოიანის (პ/ნ 01015017897) დროებითი საცხოვრებელი 
ფართით სარგებლობისათვის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე 
თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. კოპალეიშვილი 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საბურთალოს რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქე იზაბელა ეგოიანისათვის  (პ/ნ 01025018989) 
სოციალური  დახმარების გაცემაზე  თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ბ. მიქაუტაძე 

.    .    .  

16.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 


