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5 ივლისი 2017 წ.                               
                                                                                                      10 სთ.00 წთ.  

 
1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  - „თბილისის საბავშვო ბაგა-
ბაღების მართვის სააგენტოს“ (ს/კ 404905475) მიერ ახალი საბავშვო 
ბაგა-ბაღების მშენებლობისთვის განსახორციელებელ ღონისძიებათა 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „თბილისის საბავშვო ბაგა - 
ბაღების მართვის სააგენტოს“ (ს/კ 404905475) შტატგარეშე 
მოსამსახურეების რიცხოვნობისა და სახელფასო ფონდის 
განსაზღვრაზე თანხმობის  შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნებების  ფარგლებში  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 
„ქ.თბილისის მერიის ფეხბურთის სპორტული  ცენტრი  

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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იმედისთვის“  (ს/კ 401963666) თანხის გამოყოფის  თაობაზე  
 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  2017  წლის  ბიუჯეტის 
ასიგნებების ფარგლებში  ა(ა)იპ „ქ. თბილისის  მუნიციპალიტეტის  
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  
„ტანვარჯიშის  განვითარების  სპორტული  ცენტრისათვის“ (ს/კ 
404502515) თანხის გამოყოფის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის მუნიციპალური 
თავშესაფრის“ (ს/კ 406153111) საპრემიო ფონდის შეთანხმების 
თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

6. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის 
ზაჰესის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის №5 ხელოვნების სკოლისა“ 
(ს/კ 236094141) და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის დავით ანდღულაძის 
სახელობის №14 ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/კ 202053295) თანხის  
გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

7. პროექტის „თბილისური ეზო“ განსახორციელებლად ა(ა)იპ „არტარეა 
TV2.0“-ის  (ს/კ 404986404) დაფინანსების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 
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8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
მოძრავი ქონების (წიგნები და ტექნიკა) სახელმწიფოსათვის 
უსასყიდლოდ  საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

9. ქ.თბილისში, ლესელიძის ქუჩა №12-ში მდებარე 74 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.027.003) შპს „მეგისთვის“ (ს/კ 
206077993) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, 
იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქ.თბილისში, სამთო ქიმიის მოპირდაპირედ, „იბერია - 97“-სათვის 
დამაგრებული ტერიტორიის მიმდებარედ არსებული 
№01.13.03.051.038  და №01.13.03.051.037 საკადასტრო კოდებით 
რეგისტრირებული 29 კვ.მ და 28 კვ.მ მიწის ნაკვეთების მარინა 
ჯაშისთვის (პ/ნ 01008027455) პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში არსებული 3876933 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №72.13.14.442) საზღვრების  ფართობის 
შემცირებით კორექტირების  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. ქ.თბილისში,  სამგორის რაიონში მდებარე 93022 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №01.19.33.019.136) საზღვრების ფართობის 

15 წთ. 
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შემცირებით კორექტირების  შესახებ 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

13. ქ.თბილისში, კახეთის გზატკეცილზე, ალექსეევკის №3-ში მდებარე 
544 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.25.001.239) ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის 
გაუქმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

14.  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ჰერმესის” (ს/კ 202888349) 
საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ელექტრონული 
აუქციონის ფორმით რეალიზების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ჩუღურეთის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქე კობა კობახიძისთვის სოციალური  დახმარების 
გაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ჩიკვილაძე 

.    .    .  

16.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 

 


