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30 აგვისტო 2017 წ.                               

                                                                                                   10 სთ.00 წთ.  
 
 

 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, 
განსაზღვრული მოძრავი ქონების 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 

.    .    . 

2. ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №16-24-ის მიმდებარედ 
(საკადასტრო კოდი: №01.16.05.032.015) 25 კვ.მ  მიწის ნაკვეთის 
ნოდარ ლებანიძისთვის (პ/ნ  01007010358) პირდაპირი განკარგვის 
წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის 
საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფის” (ს/კ 
206267494) საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პირდაპირი 
განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით, 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის გადაცემის 
თაობაზე თანხმობის შესახებ 
 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
მოძრავი ქონების ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ა.მიზანდარის 
სახელობის №1 ხელოვნების სკოლისათვის“ უსასყიდლოდ 
საკუთრებაში გადაცემის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

5. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ ა(ა)იპ 
„სპორტული ცენტრი ლილოს“ დაფუძნების, დირექტორის დანიშვნის 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  მთავრობის 2015 
წლის 14 იანვრის №02.18.43  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

6. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნებების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის 
პარასპორტის განვითარების ცენტრისთვის“ (ს/კ 400098443) თანხის 
გამოყოფის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2017 წლის  16 აგვისტოს №30.04.596  განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 
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.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მოსწავლე ახალგაზრდობის 
ეროვნული სასახლის“ (ს/კ 404494980) ფასიანი მომსახურების 
განაკვეთების შეთანხმების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

8. პროექტის „სამოსელი პირველი-მუსიკალური ვარიაციები“ 
განსახორციელებლად შპს „ზაზანოვას“  (ს/კ 404962377) დაფინანსების 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. ნასრაშვილი 

.    .    . 

9. შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ (ს/კ 206267494) კაპიტალის ცვლილების 
(გაზრდა) შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. კუბლაშვილი 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქე ჟულეტა კოჭლამაზაშვილისათვის (პ/ნ 
01019030523) დროებითი საცხოვრებელი ფართით 
სარგებლობისათვის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე  თანხმობის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხელაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქე ბელა ანანიძისათვის (პ/ნ 60001022142) 

დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის 
კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ზავრადაშვილი 
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.    .    .  

12.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  


