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1 მარტი 2017 წ.                               
                                                                                                      10 სთ.00 წთ.  

 
1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მუნიციპალური 
სერვისების განვითარების სააგენტოს“ (ს/კ 405026877) მიერ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 
ქვეპროგრამის „საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების 
ხელშეწყობის“ (კოდი 07 02 03) ფარგლებში განსახორციელებელი 
მიმართულებების/ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის                                        
1 თებერვლის №05.02.81 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. ლექვინაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მუნიციპალური 
სერვისების განვითარების სააგენტოს“ შტატგარეშე 
თანამშრომელთა რიცხოვნობისა და შრომის ანაზღაურების 
შეთანხმების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ი. ლექვინაძე 

.    .    . 

 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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3. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო 
დახმარების ცენტრის საშტატო ნუსხის და თანამდებობრივი 
სარგოების განსაზღვრაზე თანხმობის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 28 დეკემბრის 
№50.58.1104  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. მ. გვარამია 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების 
დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების 
ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

5. „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 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „ქ. თბილისის მერიის 
სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე 
ხელოვნების კოლეჯისთვის“ (ს/კ 202887395) თანხის  გამოყოფის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

7. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ ქალაქ თბილისში 
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ახალი სამარშრუტო სქემის 
შემუშავებისა და მოსახლეობის სამგზავრო ტრანსპორტით 

15 წთ. 
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გადაყვანისას, ელექტრონული გადახდის გაუმჯობესებული 
სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით განაცხადთა შეფასების, 
შერჩევისა და გამარჯვებულის გამოვლენის კომისიის შექმნის 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 
წლის 8 ივნისის #22.01.473 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 
 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ  
საზღვრებში M2 კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივი 
საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის განხორციელებაზე 
ნებართვების  მფლობელი იურიდიული პირებისთვის სანებართვო 
პირობების დასაკმაყოფილებლად ვადის განსაზღვრის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიისთვის“ (ს/კ 202886788) ქალთა საერთაშორისო დღესთან 
დაკავშირებით კომპანიაში დასაქმებული ქალებისთვის სახელფასო 
დანამატის გაცემაზე  თანხმობის მიცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

10. ქ.თბილისში, კახეთის გზატკეცილზე, პარკის ტერიტორიაზე 
მდებარე 18570 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი:                             
№ 01.17.10.010.020) 1195 კვ.მ საერთო ფართობის რვა მიწის ნაკვეთის 
და მათზე განთავსებული 8 (რვა) ერთეული ატრაქციონის  შპს 
„გედისთვის“ (ს/კ 400131709) პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერძე 
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.    .    . 

11. ქ.თბილისში, ალ.ყაზბეგის გამზირი №1-ის მიმდებარედ   არსებული 
22 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.14.012.027)  შპს 
„House of Coffee“-ისთვის  (ს/კ 404441724) პირდაპირი განკარგვის 
წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის 
საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერძე 

.    .    . 

12. №01.14.11.030.042, №01.14.11.030.043 საკადასტრო კოდებით 
რეგისტრირებული  12 კვ.მ და 20 კვ.მ მიწის ნაკვეთების   შპს „ფრენჩ 
ბეიქერისთვის“  (ს/კ 405072326) პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერძე 

.    .    . 

13. ქ.თბილისში, კახეთის გზტკეცილზე, სამაუწყებლო 
რადიოსადგურების მიმდებარედ არსებული 300 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.19.25.001.147) რეგისტრაციის 
გაუქმების  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერძე 

.    .    . 

14. ქ. თბილისში, სოფელ გლდანში, გლდანის მასივის ტერიტორიაზე 
არსებული 409კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
№72.13.10.518) რეგისტრაციის გაუქმების  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერძე 

.    .    .  

15.                        სხვადასხვა 15 წთ. 
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