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3 მაისი 2017 წ.                               
                                                                                                      10 სთ.00 წთ.  

 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის 
საქალაქო სამსახურისათვის დავალების მიცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. გ. კუბლაშვილი 

.    .    . 

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

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

3. შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ (ს/კ 202886788)  
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დირექტორის ზაზა ზაალიშვილის 
(პ/ნ 20001001853) თანამდებობიდან პირადი განცხადების საფუძველზე 
გათავისუფლებისა და შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ (ს/კ 
202886788) საინფორმაციო ტექნოლოგიების დირექტორის მოადგილის, 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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გიგა უმეკაშვილისთვის (პ/ნ 01005007178) შპს „თბილისის 
სატრანსპორტო კომპანიის“ (ს/კ 202886788) საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების დირექტორის დროებით მოვალეობის 
შემსრულებლის უფლებამოსილების დაკისრების თაობაზე თანხმობის 
შესახებ 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

4. ქ. თბილისში, ჭიჭინაძის ქუჩის VII ჩიხის #3-ის მიმდებარედ, 1154 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.19.23.016.284) სსიპ - 
საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი 
ეკლესიისთვის (ს/კ 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 
პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. ქ. თბილისში, გლდანის მასივში, ვასაძის ქუჩაზე მდებარე 402 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.11.12.018.216) გაცვლის 
ფორმით პრივატიზების საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. ქ. თბილისში, ორბელიანის ქ. #4/6-ში მდებარე, ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის და 
დაინტერესებულ კომპანია შპს „მუზეუმთან“ (ს/კ 431173534) 
გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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7. №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 

.    .    . 

8. ქ. თბილისში, ბამბის რიგში მდებარე 422 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 
(საკადასტრო კოდი: №01.18.03.061.041) 23 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს 
„არტ-მონტესთვის“ (ს/კ 406159151) პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის მერიის  სსიპ-ტექნოლოგიური 
განვითარების ფონდის (ს/კ 205298211) საკუთრებაში არსებული  
მოძრავი ქონების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისათვის  
უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადმოცემის შესახებ   
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

10. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „მიხეილ კეკელიძის 
სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა კალათბურთის სასახლისა" (ს/კ 
404443447) და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ                                
„ქ. თბილისის მერიის მ. კეკელიძის სახელობის კალათბურთის 
ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრის“ (ს/კ 401962569)  
საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ქალაქ  თბილისის 
მუნიციპალიტეტისათვის  უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადმოცემის 
შესახებ   
 

15 წთ. 

მომხს.  ი. ხუცურაული 

.    .    . 
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11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
პროექტების მოწონებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსათვის წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს.  თ. ფხალაძე 

.    .    . 

12. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „თბილისის მედიათეკების 
გაერთიანების“ (ს/კ 404967087) საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი 
სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 4 მაისის №17.11.406 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

13. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის -  „თბილისის მედიათეკების 
გაერთიანების“ (ს/კ 404967087) 2017 წლის შტატგარეშე 
თანამშრომელთა რიცხოვნობისა და შრომის ანაზღაურების ოდენობის, 
2017 წელს შესაძენი საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკაციო  ხარჯების 
ლიმიტების, 2017 წლის საპრემიო ფონდის დამტკიცებაზე თანხმობის 
მიცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 
2017 წლის 8 თებერვლის №06.18.112 განკარგულებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

14. „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 

.    .    . 
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15. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტუდენტური 
სტაჟირების პროგრამის „დაიწყე კარიერა“ დამტკიცების თაობაზე“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის                                
9 დეკემბრის №49.04.1385 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 
ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის გლდანი-
ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრისათვის“ (ს/კ 
400085572) თანხის გამოყოფის თაობაზე 
  

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 
ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 
„საქართველოს უშუს ეროვნული ფედერაციის“ (ს/კ 211385446) 
დაფინანსების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ჩუღურეთის რაიონში 
არაგვისპირელის ქ. №10-სა და ვერხანის ქ. №7-ში არსებულ 
ტერიტორიებზე სკვერებისა და სპორტული მოედნის მოწყობის 
თაობაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ჩიკვილაძე 

.    .    . 

19. ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონში მცხოვრები 
მოქალაქე ალექსანდრა ბასილაშვილისათვის (პ/ნ 01015016389) 
დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის 

15 წთ. 
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კომპენსაციის ოდენობის გაზრდაზე თანხმობის შესახებ 
 

მომხს. გ. კოპალეიშვილი 

.    .    .  

20.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 


