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8 თებერვალი 2017 წ.                               
                                                                                                  10 სთ.00 წთ.  

 
1. ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 

საშუალებების პარკირების ადგილების განსაზღვრის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

2. №01.14.14.003.188 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 1773 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით სს „აქსის 
თაუერსისთვის“ (ს/კ 405077704) სარგებლობის უფლებით, იჯარის 
ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

3. ქ. თბილისში, დავით გურამიშვილის გამზირი #15-ში არსებული 
2081 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა 
#1 (მშენებარე), #2, #3, #4 და #5-ის (საკადასტრო კოდი: 
#01.12.09.021.194) სსიპ - საქართველოს სამოციქულო 
ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ 
204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 
საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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წარდგენის შესახებ 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

4. ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში მდებარე 210 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: #01.72.14.042.917) პირდაპირი განკარგვის 
ფორმით პრივატიზების საკითხისა და ამხანაგობა „მარკო 
პოლოსთან“ გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების 
პირობების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების 
განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-92  
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
მოწონებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსათვის წარდგენის თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

6. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის „უსახლკაროდ 
რეგისტრაციისა და თავშესაფარი ფართით უზრუნველყოფის 
კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 9 დეკემბრის 
№49.03.1384 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი  

.    .    . 
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7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილებების პროექტების  მოწონოებისა და ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის  წარდგენის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  2017  წლის  ბიუჯეტის 
ასიგნებების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის                     
ა(ა)იპ - „ქ.თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლისათვის“ 
(ს/კ 204526352) თანხის გამოყოფის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ - „თბილისის 
საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს“ (ს/კ 404905475)  მიერ 
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის 
მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ -„თბილისის საბავშვო 
ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს“ (ს/კ 404905475) შტატგარეშე 
მოსამსახურეების შრომის ანაზღაურების ოდენობის შეთანხმების 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის 
განვითარების ფონდში“ (ს/კ 404384974) ხელშეკრულებით 
დასაქმებულთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 
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.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ  „თბილისის 
მედიათეკების გაერთიანების“ (ს/კ 404967087) შტატგარეშე 
თანამშრომელთა რიცხოვნობისა და შრომის ანაზღაურების 
ოდენობის, წლიური საპრემიო ფონდის, საწვავისა და გასაწევი 
საკომუნიკაციო  ხარჯების ლიმიტების დამტკიცების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. ნასრაშვილი  

.    .    . 

13. შპს „თბილსერვის ჯგუფის“  (ს/კ 206267494) კაპიტალის ცვლილების 
(გაზრდა) შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. გ. კუბლაშვილი 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ,,ენერგო ქალაქების“ 
ასოციაციაში  ყოველწლიური საწევრო შენატანის  გადახდის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. გვანცელაძე 

.    .    . 

15. „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 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის 
გამგეობისათვის თამარ მეფის გამზირი №20-ში მომხდარი ხანძრის 
შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეებზე საცხოვრებელი ფართის 
ქირის კომპენსაციის  გაცემაზე თანხმობის  შესახებ 
 

15 წთ. 
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მომხს. ი. ზავრადაშვილი 

.    .    .  

17.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 

 
 


