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22 მარტი 2017 წ.                               
                                                                                                      10 სთ.00 წთ.  

 
1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფისთვის“ 
(ს/კ 206267494) უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობაში გადაცემული 
უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით, ვადიანი, 
სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

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

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

3. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში 2015 წლის 13-14 ივნისს 
მომხდარი სტიქიის შედეგად განადგურებული და დაზიანებული 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      



 
 

 - 2 - 

 

 
 

სატრანსპორტო საშუალებისთვის დაზარალებულ პირთათვის 
ფულადი დახმარების გაცემის წესით“ გათვალისწინებულ 
დაზარალებულ (ფიზიკურ) პირთა სიის დამტკიცების შესახებ 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ქ. თბილისის №3 სამკურნალო 
პროფილაქტიკური ცენტრის” (ს/კ 202051670) 2017 წლის 
ხარჯთაღრიცხვის გეგმის (ლარებში), საშტატო განრიგისა და 
კომპანიაში დასაქმებულთა თანამდებობრივი სარგოს 
შეთანხმებისა და კომპანიის კაპიტალის 10%-ზე მეტი 
ღირებულებების სამეურნეო გარიგებათა დადებასთან 
დაკავშირებით თანხმობის გაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „სისხლის გადასხმის საქალაქო 
სადგურის” (ს/კ 202887787) გენერალური დირექტორის 
მოადგილის/ეკონომიკურ - ფინანსურ დარგში დირექტორის 
ცვლილებასთან დაკავშირებით თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. შპს „ავტოსერვისი 16-ის“ (ს/კ 208143034) დირექტორის ცვლილების 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

7. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამით 
„სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები“ 
(კოდი: 01 02 01) გათვალისწინებული ღონისძიების „საგზაო 
მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების მიზნით 

15 წთ. 
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საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება“ განხორციელების წესის 
დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2016 წლის 22 ივლისის №18-51 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონებისა და ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის წარდგენის 
თაობაზე 
 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 
საშუალებების პარკირების ადგილზე სპეციალური საშვის ფორმისა 
და მისი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიისათვის“ (ს/კ 202886788) მის მიერ დაფუძნებული 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - 
„თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის საფეხბურთო კლუბში“ (ს/კ 
401968242) ფულადი შენატანის განხორციელებაზე თანხმობის  
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე  

.    .    . 

10. 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 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 15 წთ. 
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ასიგნებების ფარგლებში სსიპ -  ვლადიმირ  კომაროვის თბილისის 
ფიზიკა-მათემატიკის №199 საჯარო სკოლის დაფინანსების 
თაობაზე  
 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

12. პროექტის „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ 
ხელოვნების სკოლების დათვალიერება-ფესტივალი 2017“ 
ჩასატარებლად შპს „კრეატივ ივენთ“-ის (ს/კ 405133467) 
დაფინანსების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონში მცხოვრები 
მოქალაქე მარინე მამამთავრიშვილისთვის (პ/ნ 01008031108) 
დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის 
კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის  შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ტურძელაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქეებისთვის დროებითი საცხოვრებელი 
ფართით სარგებლობის  ქირის საკომპენსაციო თანხის გაზრდაზე 
თანხმობის  შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. გ. არჩვაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის კრწანისის  რაიონში  
მცხოვრები მოქალაქე  ლევან (პ/ნ 01010013661) დარბაისელისათვის  
სოციალური  დახმარების  გაცემაზე  თანხმობის  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. კოპალეიშვილი 

.    .    .  
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16.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 

 
 


