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22 თებერვალი 2017 წ.                               
                                                                                                  10 სთ.00 წთ.  

 
1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 

შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

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

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

3. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის 
განვითარების ფონდის“ (ს/კ 404384974) მიერ  ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
„ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის“ პროგრამის (კოდი: 02 10) 
ფარგლებში განსახორციელებელი მიმართულებების 
/ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 1 თებერვლის №05.01.80 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 
საშუალებების პარკირების ადგილების განსაზღვრის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიისთვის“ (ს/კ: 202886788) უზუფრუქტის ფორმით 
სარგებლობაში გადაცემული უძრავი ქონების ელექტრონული 
აუქციონის ფორმით, ვადიანი, სასყიდლიანი სარგებლობის 
უფლებით, იჯარით გაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერძე 

.    .    . 

6. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო 
დახმარების ცენტრის თანამშრომლების ყოველთვიური 
დანამატების გაცემაზე, საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკაციო 
ხარჯების ლიმიტების განსაზღვრაზე თანხმობის შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 28 დეკემბრის 
№50.59.1105  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. მ. გვარამია 

.    .    . 

7. პროექტის - „CineDOC-Tbilisi საერთაშორისო დოკუმენტური 
კინოფესტივალი“ - ჩასატარებლად ა(ა)იპ „NOOSFERA 
FOUNDATION“-ის (ს/კ 401961962) დაფინანსების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

8. ა(ა)იპ „საქართველოს მუსიკალური კონკურსების ფონდისთვის“ (ს/კ 
203862016) „პიანისტთა თბილისის მეექვსე საერთაშორისო 
კონკურსის“ ჩასატარებლად თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 
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მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქე  შოთა ჯორჯიაშვილისათვის (პ/ნ 01015011968) 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის საკომპენსაციო 
თანხის გაცემაზე თანხმობის  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. არჩვაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ჩუღურეთის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქე ტარიელი კარგაძისათვის (პ/ნ 01030034038) 
სოციალური  დახმარების გაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს.ზ. ჩიკვილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქეების ჟენია ჯაშიაშვილის (პ/ნ 01016006230),  
მარინე შერეშაშვილის (პ/ნ 01015016678) და თამაზ კოტაძისათვის 
(პ/ნ 01016009490)  სოციალური დახმარების გაცემაზე თანხმობის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. კოპალეიშვილი 

.    .    .  

12.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 

 
 


