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12 ოქტომბერი 2016 წ.                               
                                                                                                  11 სთ.00 წთ.  

 
1. მთლიანად ან  ნაწილობრივ  ფრანკოფონი დედაქალაქებისა და 

მეტროპოლიების მერებისა და ხელმძღვანელთა საერთაშორისო 
ასოციაციას (AIMF), ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა 
და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიულ პირს - „თბილისის განვითარების 
ფონდს“ შორის გასაფორმებელი ფინანსური მხარდაჭერის 
ხელშეკრულების პროექტის მოწონების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

 .    .    . 

2.  „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „თბილისის განვითარების 
ფონდის“ საპრემიო ფონდის,  თანამშრომლების ყოველთვიური 
დანამატების გაცემაზე, საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკაციო 
ხარჯების ლიმიტების განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 27 
იანვრის N04.15.85 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
  

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების 
დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების 
ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

4. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების 
დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების 
ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის  2016 წლის 11 მაისის  #18.02.410  
განკარგულებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის 
ბიუჯეტით გათვალისწინებული წინა წლებში წარმოქმნილი 
დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო  გადაწყვეტილებების 
აღსრულების ფონდიდან  გამოყოფილი და აუთვისებელი თანხის  
ფონდში ასახვის შესახებ 
  

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

5. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 6 იანვრის 
№01.02.02 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

 .    .    . 

6. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის 
წესდების (დებულების) დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-88  
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის წარდგენის 
თაობაზე 

15 წთ. 
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მომხს. მ. გვარამია 

.    .    . 

7. ქ. თბილისში, გენერალ გულუას ქუჩის დასაწყისში მდებარე 
#01.18.05.001.070 და #01.18.05.001.080 საკადასტრო ერთეულების 
გაცვლის ფორმით საკუთრებაში გადაცემის საკითხის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შესათანხმებლად 
წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. ქ. თბილისში, სოფელი დიღმის ტერიტორიაზე არსებული 29 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.72.14.092.878) შპს 
„მობიტელისთვის“ (ს/კ: 204450584) პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქ. თბილისში, კაპანაძის ქუჩა N3-ის მიმდებარედ არსებული 1 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.16.04.020.027) სს 
„სილქნეტისათვის“ (ს/კ: 204566978) პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი N47-ის მიმდებარედ 
არსებული 1108 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 
№01.14.03.030.005) 8 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „ბიბლუსისთვის“ 
(ს/კ:205254892) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის 
უფლებით, იჯარის ფორმით  გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 

15 წთ. 
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შესახებ 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. ქ. თბილისში, მდინარე მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე, ერეკლე II-ის 
შესახვევთან (ნაკვეთი 46/029) მდებარე 306 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №01.18.03.046.029) შპს „ლა ტრაპპესთვის“ (ს/კ: 
402033973) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, 
იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი N1-13-ის მიმდებარედ 
არსებული 1812 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 
№01.10.14.005.064) 20 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „დასისთვის“ 
(ს/კ:400117119) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის 
უფლებით, იჯარის ფორმით  გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

13. ქ. თბილისში, პეკინის გამზირი N19-ის მიმდებარედ არსებული 13 
კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.13.019.019) შპს 
„გურმანოსთვის“ (ს/კ:405095043) 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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14. ქ. თბილისში, ალ.ყაზბეგის გამზირი №31ა-ის მიმდებარედ, 21 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.15.018.027) დავით 
ტაბატაძისთვის (პ/ნ: 01024008137)პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით   გადაცემის საკითხის 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

15. ქ. თბილისში, კობარეთის ქუჩაზე მდებარე 470 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი:№01.17.13.059.013) სახელმწიფოსთვის 
უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

16. ქ. თბილისში, მიხეილ ჭიაურელის ქ. #18-ის მიმდებარედ არსებული 
277 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული #1 შენობა-
ნაგებობის (საკადასტრო კოდი: #01.13.01.019.272) 
სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
საგზაო შუქნიშნებისა და შუქნიშნის წამზომების 
სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „თბილისის 
ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების“ (ს/კ:405155898) 
შტატგარეშე მოსამსახურეების რიცხოვნობისა  და სახელფასო 

15 წთ. 
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ფონდის განსაზღვრაზე თანხმობის  თაობაზე   
 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

19. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში ა(ა)იპ - „ჰელფინგ ჰენდ“  (ს/კ:202457313)  
დაფინანსების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

 .    .    . 

20. ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქე იზოლდა მინასიანისათვის  (პ/ნ:01015008763) 
დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის 
კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. გ. კოპალეიშვილი 

.    .    . 

21. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საბურთალოს რაიონში 
რეგისტრირებული მოქალაქე მირანდა პატაშურისთვის (პ/ნ: 
01026000579) დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის 
ქირის კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ბ. მიქაუტაძე 

.    .    . 

22. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საბურთალოს რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქე მერი გიგინეიშვილისათვის (პ/ნ:62003001759) 
სოციალური  დახმარების გაცემაზე თანხმობის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ბ. მიქაუტაძე 

 .    .    .  

23. სხვადასხვა 15 წთ. 
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