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9 დეკემბერი   2015 წ.                               
                                                                                                   10 სთ.00 წთ.   

 
1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის 

დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის ინსტრუქციისა 
და დაგვა-დასუფთავების, ნარჩენების მართვის, ოპერატორის შერჩევის და 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნარჩენების 
განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 12 დეკემბრის №17-46 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის წინადადების წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. კუბლაშვილი  

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის „უსახლკაროდ 
რეგისტრაციისა და თავშესაფარი ფართით უზრუნველყოფის კომისიის“ 
შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

3. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამის 
ფარგლებში ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

           

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 
 

დღის  წესრიგი                                                                                                                       
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.    .    . 

4. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის -
„თბილისელების ადვოკატის“ მიერ განსახორციელებელი პროექტის 
შესახებ" ქალაქ თბილისის მთავრობის 2009 წლის 10 ნოემბრის 
N30.37.1026 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - 
„სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის 
მუნიციპალური ცენტრის“ მიერ პროექტის - „იურიდიული კლინიკა"- 
განსახორციელებლად საჭირო ხარჯების დაფინანსების, საკომუნიკაციო 
ხარჯების დამტკიცებისა  და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2015 წლის 25 თებერვლის N08.06.188 განკარგულების 
ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 12 აგვისტოს N32.05.963 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. შპს „საქართველოს ფოსტისთვის“ (ს/კ: 203836233) მიწის ნაკვეთების 
პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემაზე თანხმობის გაცემისა 
და წლიური საიჯარო ქირის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთან შეთანხმების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

7. უცხოური არასამეწარმეო იურიდიული პირის ფილიალთან: „World 
Vision International-ის ფილიალი საქართველოში“ (ს/ნ: 203844251)                         
ქ. თბილისში, გლდანის მასივის IV მიკრორაიონში, შენობა-ნაგებობა №1-
ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.002.061) მდებარე 287,66 კვ.მ ფართზე 
გაფორმებულ საიჯარო ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანისა და 
იჯარის ვადის გაგრძელების საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეთანხმების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 
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.    .    . 

8. ქ. თბილისში, რეხის I ქუჩის მიმდებარედ არსებული 2427 კვ.მ და 565 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდები: №01.16.08.001.079 და 
№01.16.08.001.061) გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის 
მიღებისა და ლელი კეკელიძისთვის (პირადი №01026006102) 
გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების განსაზღვრის 
თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან 
შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ა(ა)იპ - ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრ „მწვანე სახლთან“ (ს/კ: 
№205270570) ქ. თბილისში, ჭავჭავაძის ჩიხი №37-ის 
მიმდებარედ/ჭავჭავაძის ჩიხი №37-ში (საკადასტრო კოდი: 
№01.14.14.005.163) მდებარე  უძრავ ქონებაზე გაფორმებული იჯარის 
უფლების შეწყვეტის, პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლებისა და 
აღნიშნული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის  წესით,  
უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით  გადაცემის საკითხის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეთანხმების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ქ. თბილისში, დავით 
აღმაშენებლის გამზირი №89/24-ში (საკადასტრო კოდი: 
№01.13.08.006.054.02.504) მდებარე განსაზღვრული უძრავი ქონების 
პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 
გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ საკუთრებაში რიცხული ზოგიერთი უძრავი ქონების 
აუქციონის  ფორმით, ვადიანი, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით 
(იჯარა) გაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 
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.    .    . 

12. „ქ. თბილისის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 
დაფუძნებული შპს „ჰერმესის“ სტრუქტურის, საშტატო განრიგის, 
კომპანიაში დასაქმებულთა სახელფასო განაკვეთების შეთანხმების 
შესახებ“ ქ. თბილისის მთავრობის 2014 წლის 30 იანვრის №03.29.108 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

13. ქ. თბილისში, თელეთში არსებული 12 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 
კოდი: №81.03.12.615)  სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში 
გადაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

14. №01.18.03.023.006 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის 
ნაკვეთის საზღვრების ცვლილების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

15. „ქ. თბილისში ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების 
რეგულირების მიზნით, პარკირების სფეროს მართვის უფლების იჯარით 
გადაცემის პირობებით გამოცხადებული აუქციონის (კონკურსი) 
გამოცხადებისა და მისი პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მთავრობის 2007 წლის 27 აგვისტოს №18.04.606 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ვ. აბულაძე 

.    .    . 

16. შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერ“-ის მიმართ 2015 წლის აგვისტო-
სექტემბრის თვეში არსებული წყლის დავალიანების დაფარვის  თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ნ. სულხანიშვილი 
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.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „მუნიციპალური სერვისების 
განვითარების სააგენტოს" საკუთრებაში არსებული ავტომანქანის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში 
გადმოცემის შესახებ   
 

15 წთ. 

მომხს. პ. ჯაჭვლიანი 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის                           
ა. მიზანდარის სახელობის #1 ხელოვნების სკოლისთვის“ აპარატურისა 
და ინვენტარის შესაძენად თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

19. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ ,,ქ. თბილისის მერიის კოტე 
ფოცხვერაშვილის სახელობის #7 ხელოვნების სკოლისათვის“ თანხის  
გამოყოფის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

20. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის არჩილ 
ჩიმაკაძის სახელობის #3 ხელოვნების სკოლის“, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის 
მერიის მიხეილ იპოლიტოვ-ივანოვის სახელობის #6 ხელოვნების 
სკოლის“ და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის ვიქტორ დოლიძის სახელობის 
#15 ხელოვნების სკოლისთვის“ ინვენტარის შესაძენად თანხის 
გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

21. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ  ხელოვნების სკოლების 
მოსწავლეებისა და  მასწავლებლების მასტერკლასების ჩასატარებლად 
თანხის  გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 
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მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

22. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „პანტომიმის სახელმწიფო 
თეატრისთვის“  პროექტის - „პანტომიმის ბურთების შოუ“ („THE BUBBLE 
SHOW JUNIOR“) - განსახორციელებლად თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

23. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 28 იანვრის 
№04.03.82 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს.  ლ. თევზაია 

.    .    . 

24. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ადგილობრივ და 
საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან სამუშაო შეხვედრის 
ორგანიზების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ჭიჭინაძე 

.    .    . 

25. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


