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6 სექტემბერი 2017 წ.                               

                                                                                                   10 სთ.00 წთ.  
 
 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების 
განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-92  
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
მოწონებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის წარდგენის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

2. ქ. თბილისში, დიდუბის ქ. #17-ში მდებარე 658 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: #01.13.-05.014.027) პირდაპირი განკარგვის 
ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ კომპანია შპს 
„NEO დომუსთან“ (ს/კ 401968386) გასაფორმებელი ხელშეკრულების 
პროექტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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3. ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში, „დიდი დიღმის ტერიტორიაზე“, 
შენობა №1-ში (მშენებარე) მდებარე ბინა №45 -ის (საკადასტრო კოდი: 
№01.72.14.040.004.01.03.045) ირმა ბუთხუზისთვის (პ/ნ 01008026427) 
პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა  და 
შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

4. ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №182-ში მდებარე №3, 
№7, №8, №10 შენობა-ნაგებობების (საკადასტრო კოდი: 
№01.13.07.024.028)  სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური 
ცენტრისთვის (ს/კ 205065196) პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით  
გადაცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №31-41-ის მიმდებარედ 
(საკადასტრო კოდი: №01.16.05.026.024) 193 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 15 
კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „ლიბერთისთვის“ (ს/კ 402038362) 
პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის 
ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს.კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

6. ქ.თბილისში, ჟიული შარტავას ქუჩა №22-ის მიმდებარედ 
(საკადასტრო კოდი: №01.10.13.014.042) 64 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს 
„პავილიონისთვის“ (ს/კ 405171497) პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს.კ. ლაფერაძე  
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.    .    . 

7. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული  
მოძრავი ქონების   ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ  
„საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღისთვის" (ს/კ 404405960) 
უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ   
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

8. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის 
პირების, სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონების 
გამგეობებისთვის სატელეფონო ხარჯების ყოველთვიური 
ლიმიტების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 წლის 3 დეკემბრის №18.20.237 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ჩუღურეთის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქე ლეილა გოგოლაშვილისათვის (პ/ნ  
01010013675) დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის 
ქირის კომპენსაციის გაზრდაზე თანხმობის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ჩიკვილაძე 

.    .    .  

10.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  


