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12 ივლისი 2017 წ.                               
                                                                                                   10 სთ.00 წთ.  

 
 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის 
განვითარების ფონდის“ (ს/კ 404384974) მიერ  ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
„ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის“ პროგრამის (კოდი: 02 10) 
ფარგლებში განსახორციელებელი მიმართულებების/ღონისძიებების 
შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2017 წლის 1 თებერვლის №05.01.80 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის განვითარების 
ფონდის“ (ს/კ 404384974) თანამშრომლების საპრემიო ფონდის 
საკუთარი სახსრებიდან განსაზღვრაზე თანხმობის შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 15 თებერვლის 
№07.02.114 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების 
თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ (ს/კ 202886788) კაპიტალის გაზრდის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

4. საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
კალისტრატე ცინცაძის ქუჩაზე საავტომობილო ტრანსპორტის 
მოძრაობის აკრძალვის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

5. შპს „ლაბორატორიის“ (ს/კ 204524835) ლიკვიდაციის პროცესის 
დაწყების საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის თანხმობის მისაღებად წარდგენისა და შპს 
„ლაბორატორიის“ ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების მიზნით 
შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. ქ.თბილისში, რუსთაველის გამზირი №16-18-ის მიმდებარედ,  31 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.15.05.010.033) შპს 
„აია+“ისთვის (ს/კ 202215913) პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

7.  ქ. თბილისში, ოქროყანაში, ნაკვეთი 06/065-ში მდებარე 855419 კვ.მ 
ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.15.07.006.101) 
საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების  შესახებ 
 

15 წთ. 
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მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. ქ. თბილისში, ისნის რიონში მდებარე 372744 კვ.მ ფართობის მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.17.06.012.217) საზღვრების   
ფართობის შემცირებით კორექტირების  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქ. თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდინარე მტკვარს შორის 
(ნაკვეთი 07/065)  მდებარე 400  კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთსა და 
შენობა-ნაგებობა №1-ზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.35.007.065) ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის 
გაუქმების  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, ხეხილსანერგე მეურნეობაში არსებულ 582 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №81.21.04.644) ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის გაუქმების  
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
მოძრავი ქონების  სახელმწიფოსათვის  უსასყიდლოდ  საკუთრებაში 
გადაცემის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

12. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო 
დახმარების ცენტრის თანამშრომლების ყოველთვიური დანამატების  
გაცემაზე, საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების 

15 წთ. 
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ლიმიტების განსაზღვრაზე თანხმობის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 28 დეკემბრის №50.59.1105  
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

მომხს. ს. როსტომაშვილი 

.    .    . 

13. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „საქართველოს ეროვნული 
ბოტანიკური ბაღის“ (ს/კ 404405960) საშტატო ნუსხისა და 
თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცებაზე თანხმობის თაობაზე“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 21 
დეკემბრის №49.37.1042 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. გ. წერეთელი 

.    .    . 

14. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქეოლოგიური საბჭოს 
შექმნის, მისი დებულების მოწონებისა და ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის წარდგენის თაობაზე“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 6 მაისის 
№18.28.526 განკარგულებაში ცვლილებების  შეტანის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მუზეუმების 
გაერთიანების“ (ს/კ  402036998) თანამშრომელთა საპრემიო ფონდის 
შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის მერიის 
საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდის“ (ს/კ 202064942) 
თანამშრომელთა საპრემიო ფონდის შეთანხმების შესახებ 

15 წთ. 
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მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

17. „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 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ასიგნებების გადანაწილების შესახებ      
 

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    .  

19.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 

 


