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20 აპრილი 2016 წ.                               
                                                                                                     10 სთ.00 წთ.  

  

1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - 
„მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოს“ წესდების 
დამტკიცების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ი. ლექვინაძე  

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „მუნიციპალური 
სერვისების განვითარების სააგენტოს“ საშტატო ნუსხისა და 
თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცებაზე თანხმობის მიცემის 
თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ი. ლექვინაძე  

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „მუნიციპალური 
სერვისების განვითარების სააგენტოს“ საპრემიო ფონდის, 
სააგენტოს თანამშრომლების ყოველთვიური დანამატების 
გაცემაზე, საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების 
ლიმიტების განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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მომხს. ი. ლექვინაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის -  „მუნიციპალური 
სერვისების განვითარების სააგენტოს“ მიერ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის 
„საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობის“ 
ფარგლებში განსახორციელებელი მიმართულებების 
/ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ი. ლექვინაძე  

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის  - „თბილისის საბავშვო ბაგა 
- ბაღების მართვის სააგენტოს“ (ს/კ  404905475) მიერ  არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის – „ქ. თბილისის №35 
საბავშვო ბაგა-ბაღის“ დაფუძნების შესახებ გადაწყვეტილების 
მიღების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „მოსწავლე 
ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის“ საშტატო ნუსხისა და 
სახელფასო ფონდის დამტკიცებაზე  თანხმობის მიცემის თაობაზე“  
ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016  წლის 24 
თებერვლის  №08.24.171  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „მოსწავლე 
ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის“ შტატგარეშე 
მოსამსახურეების რიცხოვნობის, საპრემიო ფონდის, საწვავისა და 
გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების ლიმიტების განსაზღვრაზე 

15 წთ. 
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თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2016 წლის 24 თებერვლის  №08.25.172 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე  
 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - წყალბურთელთა გუნდი 
„თბილისის“  (ს/კ 205287866)  საშტატო ნუსხისა და სახელფასო 
ფონდის დამტკიცებაზე  თანხმობის  თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნებების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის- 
წყალბურთელთა გუნდი „თბილისისათვის“ თანხის გამოყოფისა და 
გამოყოფილი თანხის ფარგლებში საპრემიო ფონდის შეთანხმების 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ (ს/კ 202886788) კაპიტალის გაზრდის და ზოგიერთი 
ვალდებულების დაკისრების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. გურგენიძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ საკუთრებაში არსებული და უზუფრუქტის ფორმით, 
სარგებლობის უფლებით გადაცემული უძრავი ქონების აუქციონის 
წესით, ვადიანი, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარით 
გადაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 
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მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული,                     
ქ. თბილისში, ოქროყანის დასახლებაში მდებარე 2336590 კვ.მ 
ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.01.002.147) 
და ქ. თბილისში, ორთაჭალის ქუჩა №112-ის მიმდებარედ არსებული 
275 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
№01.18.06.012.095) საზღვრების ცვლილების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

13. ქ. თბილისში, დაბა წყნეთში მდებარე ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 53876 კვ.მ ფართობის 
მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.155.013) საზღვრების 
ცვლილების  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

14. ქ. თბილისში, დიღმის სასწავლო - საცდელ მეურნეობაში მდებარე, 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 2015 
კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
№01.72.14.012.190) საზღვრების ცვლილების  შესახებ  

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ,                       
ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილზე, ალექსეევკის N3-ში 
მდებარე 525 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო 

კოდი: N01.19.25.001.249) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების რეგისტრაციის 
გაუქმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საბურთალოს რაიონის 
გამგეობაში ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობის 
შეთანხმების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ბ. მიქაუტაძე 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქის ხოშკადამა ნოვრუზოვისათვის სოციალური  
დახმარების გაცემაზე თანხმობის  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. კოპალეიშვილი 

.    .    . 

18. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 
 
 
 


