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4 ნოემბერი   2015 წ.                               
                                                                                                              10.00 სთ.                                                                                 

 
1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის  არქიტექტურის სამსახურის  უფროსის თანამდებობაზე 
დიმიტრი მოსულიშვილის დანიშვნის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. დ. ნარმანია 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ტექნოლოგიური 
განვითარების ფონდის  უფროსის  თანამდებობაზე კახაბერ გვანცელაძის 
დანიშვნის თაობაზე  

 

15 წთ. 

მომხს. დ. ნარმანია 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს 
უფროსის თანამდებობაზე კარლო ლაფერაძის დანიშვნის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. დ. ნარმანია 

.    .    . 

4. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელთაგან ქ. თბილისის 

15 წთ. 

           

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 
 

დღის  წესრიგი                                                                                                                       
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მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი კულტურული მემკვიდრეობის 
დაცვის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 29 აპრილის N17.35.496 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

მომხს. ო. ნემსაძე 

.    .    . 

5. საზოგადოებრივი ობიექტების კანონმდებლობის მოთხოვნებთან 
შესაბამისობაში მოყვანის სამწლიანი გეგმის დამტკიცებისა და  
მშენებლობის სფეროში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირთათვის კანონმდებლობით განსაზღვრული პირობების 
უზრუნველსაყოფად გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ    
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

6. „ეროვნული სკრინინგ-ცენტრის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიულ პირად დაფუძნების შესახებ“ ქ. თბილისის მთავრობის 2008 
წლის 27 თებერვლის  N03.37.122 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

7. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის კომუნალური 
სუბსიდიის დარიცხვის წესისა და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 წლის 29 დეკემბრის 
№22.14.359 განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

8. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით, 
პროგრამისათვის - „2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად 
გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები“ - დამტკიცებული 
მოცულობის ფარგლებში ასიგნებების განაწილების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 5 აგვისტოს 
№31.09.929 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 
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მომხს. ლ. თევზაია 

.    .    . 

9. შპს „პრიმერა გოლფ ენდ რეზიდენცის“ (ს/კ 404481379)  საკუთრებაში 
არსებული კრწანისისა და პრიმერა გოლფის კორტების დამაკავშირებელი  
გზის მოწყობის პროექტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისათვის 
უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადმოცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. ჭეიშვილი 

.    .    . 

10. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მიხეილ 
ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმისთვის“ ცენტრალური 
გათბობის სისტემის მოსაწყობად თანხის  გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

11. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის მერი 
ნაკაშიძის სახელობის #17 ხელოვნების სკოლის“ გათბობის სისტემის 
ქვაბის დასამონტაჟებლად თანხის  გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის სოსო 
წერეთლის მემორიალური ბინა-მუზეუმის“ დირექტორის  
თანამდებობიდან ლეილა წერეთლის გათავისუფლებისა და ნინო 
ჩიხრაძის დანიშვნის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

13. №269 ვადაგაგრძელებული აუქციონიდან ლოტი №39-ით განსაზღვრული 
უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.14.05.009.098) ამოღებისა და 
მისი სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 
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.    .    . 

14. ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში მდებარე №01.19.26.010.022 და 
№01.19.26.010.028 საკადასტრო ერთეულების გამიჯვნის შემდგომ ცალკე 
საკადასტრო ერთულებად დარეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების 
სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

15. ქ.თბილისში, გორგასლის ქ. №63-ში მდებარე, სს ნავთობისა და გაზის 
კორპორაციის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (საკადასტრო 
კოდი: №01.18.06.005.057) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში უსასყიდლოდ მიღების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

16. ქ.თბილისში, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის 
მიმდებარედ, 1632 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
№01.10.18.006.026) გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის 
მიღებისა და ნინო პაიჭაძესთან გასაფორმებელი შესაბამისი 
ხელშეკრულების პირობების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთან შეთანხმების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

17. შპს „გლობალ მოტორსისთვის“ (ს/კ: 406114903) ქ. თბილისში, დავით 
აღმაშენებლის ხეივანში, ფერდობი 3-ის მიმდებარედ, 318 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადატრო კოდი: №01.72.14.034.965) და 20 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №01.72.14.034.967) პირდაპირი განკარგვის წესით, 
იჯარით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთან შეთანხმების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

18. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საქალაქო სასაფლაოების 
ფარგლების დაზუსტებისა და მათზე შპს ,,ჰერმესისთვის“ 

15 წთ. 
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უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 29 აპრილის №17.24.485 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

19. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის” საკუთრებაში რიცხული სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის 
შედეგად დაზიანებული მოძრავი ნივთის მზღვეველისთვის, ამ ნივთის 
სადაზღვევო ანაზღაურების სანაცვლოდ, გადაცემის შესახებ თანხმობის 
მიცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

20. „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით 
ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დადგენის და 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის დასამტკიცებლად 
წარდგენის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 
2014 წლის 26 ნოემბრის №17.03.202 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. გ. გურგენიძე 

.    .    . 

21. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


