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15 მარტი 2017 წ.                               
                                                                                                      10 სთ.00 წთ.  

 
1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით 

პროგრამისათვის - „2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის 
შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები“ - 
დამტკიცებული მოცულობის ფარგლებში ასიგნებების 
განაწილების შესახებ“ ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2016 წლის 28 დეკემბრის #50.13.1059 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების 
განმახორციელებელი  ორგანიზაციების ნუსხის დამტკიცების 
შესახებ“ ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 
წლის 28 დეკემბრის #50.15.1061 განკარგულებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

3. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით 
ქვეპროგრამისათვის - „სპორტული დაწესებულებების 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა“ 
(კოდი 08 06 04)  დამტკიცებული მოცულობის ფარგლებში 
ასიგნებების განაწილების შესახებ” ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 11 იანვრის #02.20.36 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ასიგნებების გადანაწილების 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 ბიუჯეტის მიმართ შპს 
„გილმარი 2-ზე“ (ს/კ 202166690) რიცხული ვადაგადაცილებული 
საგადასახადო დავალიანების რესტრუქტურიზაციის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. გვანცელაძე  

.    .    . 

7. „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 

15 წთ. 
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დადგენილების პროექტის მოწონებისა და ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის წარდგენის თაობაზე 

 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნებების ფარგლებში ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური 
თავშესაფრისთვის“ (ს/კ 406153111) თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „საქართველოს  სამოყვარულო ფეხბურთის 
ასოციაციის“ (ს/კ 402020371) დაფინანსების თაობაზე     
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის -  „საქართველოს ძიუდოს ეროვნული 
ფედერაციის“ (ს/კ 204889282) დაფინანსების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნებების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ზოგიერთი საჯარო სკოლის მოსწავლეების  ზოგადი განათლების 
საშუალო საფეხურის (მე-12 კლასი) დაფინანსების თაობაზე  

 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 
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12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „მხიარულთა და საზრიანთა კლუბი“ (ს/კ 
404418028) დაფინანსების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

13. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  „თბილისის 
ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების“   (ს/კ 405155898)  მიერ  
გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების ლიმიტების განსაზღვრაზე 
თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

14. პროექტის „ანსამბლ „რუსთავის“ კონცერტი რიგაში“ ჩასატარებლად 
სსიპ საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო 
აკადემიური ანსამბლი „რუსთავის“ (ს/კ 216297433) დაფინანსების 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის საგუნდო 
მუსიკის ფესტივალისთვის“ (ს/კ 404441305) „თბილისის საგუნდო 
მუსიკის VII საერთაშორისო ფესტივალის“  ჩასატარებლად თანხის 
გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „მუნიციპალური 
სერვისების განვითარების სააგენტოს“ (ს/კ 405026877) საკუთრებაში 
არსებული მოძრავი ქონების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  
საკუთრებაში მიღების შესახებ 

15 წთ. 
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მომხს. ი. ლექვინაძე 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ჰერმესის“ (ს/კ 202888349) 
საკუთრებაში არსებულ, №01.16.04.001.038 საკადასტრო კოდით 
აღრიცხულ უძრავ ქონებაზე ახალი შენობის აშენების, მათ შორის 
ფინანსური უზრუნველყოფის საკითხის დეტალური შესწავლა- 
პროექტირებაზე დავალების გაცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის” (ს/კ 202886788) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
ელექტრონული აუქციონის ფორმით, ვადიანი, სასყიდლიანი 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

19. ქ.თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №37-39-ის მიმდებარედ, 
3878 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: № 01.14.14.003.190) 
47 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  სს „ვენჯორჯია“-სთვის (ს/კ 404885335)   
პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის 
ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

20. №01.13.08.005.057, №01.13.08.005.055 საკადასტრო კოდით 
რეგისტრირებული უძრავი ქონების საზღვრების კორექტირების 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 
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.    .    . 

21. ქ.თბილისში, დიდი დიღმის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ნაკვ. 
03/003) 179924 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
№01.10.07.003.003) საზღვრების შემცირებით კორექტირების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

22. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ისნის რაიონში მცხოვრები 
მოქალაქე დიანა სეხნიაშვილისათვის (პ/ნ 01501119479) დახმარების 
გაცემის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. ვ. ქიზიყურაშვილი 

.    .    .  

23.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 

 
 


