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22 ივნისი 2016 წ.                               
                                                                                                     10 სთ.00 წთ.  

 
1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კუთვნილი სპეციალური 

დანიშნულების (სახანძრო) ავტომანქანების სახელმწიფოსათვის 
უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის, ქალაქ თბილისის 
მთავრობის 2009 წლის 7 დეკემბრის #32.20.1113 დადგენილების 
ნაწილობრივ ძალადაკარგულად და ქალაქ თბილისის მთავრობის 
2009 წლის 24 დეკემბრის #34.17.1222 დადგენილების 
ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ნიკოლეიშვილი 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კუთვნილი მოძრავი ქონების 
(საბაღე სკამები) სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში 
გადაცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ნიკოლეიშვილი 

.    .    . 

3. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ „მუნიციპალური 
სერვისების განვითარების სააგენტოს" (ს/კ:405026877) 
საკუთრებაში  არსებული  მოძრავი  ქონების  ქალაქ  თბილისის 
მუნიციპალიტეტისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის 
შესახებ   
 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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მომხს. გ. ნიკოლეიშვილი 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მერიის მიერ 2007-2013 წლებში შეძენილი და 
მრავალჯერადად გამოყენებული  საახალწლო ილუმინაციებისა 
და აქსესუარების ჩამოწერის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ნიკოლეიშვილი 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის 
საქალაქო სამსახურის  ქვეპროგრამით „სატრანსპორტო 
ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები“ (კოდი 01 02 
01) გათვალისწინებული ღონისძიების - „საგზაო მოძრაობის 
ორგანიზებისა და უსაფრთხოების მიზნით საზოგადოების 
ცნობიერების ამაღლება“ - განხორციელების წესის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
დასამტკიცებლად წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ვ. აბულაძე 

.    .    . 

6. ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მომსახურე პერსონალის და 
მონაწილე პირთა M3 კატეგორიის ავტობუსებით მომსახურების 
განხორციელების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ვ. აბულაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2016 წელს 
„საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის 
გავრცელების“ კუთხით დაგეგმილი ღონისძიებების 
უზრუნველსაყოფად ქალაქ თბილისის მთავრობის 100%-იანი 
წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის 
სატრანსპორტო კომპანიის“ საკუთრებაში არსებული M3 
კატეგორიის ავტობუსებზე საინფორმაციო წებოვანი ფირების 
(სტიკერი) და წებოვანი ბადე-ფირების (ბადე-სტიკერი) 
უსასყიდლოდ განთავსების შესახებ 
 

15 წთ. 
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მომხს. ვ. აბულაძე 

.    .    . 

8. „ქ. თბილისის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 
დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის” მიერ 
მის ბალანსზე რიცხული ინფრასტრუქტურითა და ქონებით 
სარეკლამო საქმიანობის განხორციელების მიზნით გაწეული 
მომსახურების ღირებულების დამტკიცების შესახებ” ქ. თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 წლის 5 ნოემბრის №14.15.158 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 
-ქონების მართვის სააგენტოს  2011 წლის 19 ივლისის აუქციონში 
გამარჯვების დამადასტურებელი Nე-35-25-825 ოქმით 
(ადმინისტრაციული დაპირება) განსაზღვრული პირობის 
(პირობები) შეცვლაზე გადაწყვეტილების მისაღებად  ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის წინადადების 
წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, სარაჯიშვილის გამზირი #6-ის მიმდებარედ 
არსებული #01.11.04.026.079 და #01.11.04.026.106 საკადასტრო 
კოდებით რეგისტრირებული უძრავი ქონების საქართველოს 
სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი 
ეკლესიისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა 
და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. ქ. თბილისში, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის 
მიმდებარედ არსებული 1000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 
კოდი: #01.10.11.001.252) გაცვლის ფორმით პრივატიზების 

15 წთ. 
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საკითხის და მამუკა არევაძესთან (პ/ნ:56001003302) გასაფორმებელი 
შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შესათანხმებლად წარდგენის 
თაობაზე  
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

  .    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „საქართველოს 
ეროვნული ბოტანიკური ბაღისთვის" (ს/კ: 404405960)  პირდაპირი 
განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 
სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის ფორმით, 
სარგებლობის უფლებით, იჯარით გაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

 .    .    . 

13. შპს „საქართველოს ფოსტისთვის“ (ს/კ: 203836233) მიწის ნაკვეთების 
პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით,  იჯარის 
ფორმით გადაცემის საკითხის, საიჯარო პირობებისა და წლიური 
საიჯარო ქირის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

 .    .    . 

14. ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზირი №40-40ა-ს მიმდებარედ 
არსებული 41 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (საკადასატრო კოდი: 
№01.15.05.009.028) ოთარ ძიძიკაშვილისთვის (პ/ნ: 01031004139) 
პირდაპირი განკარგვის წესით,  სარგებლობის უფლებით, იჯარის 
ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

15. ქ. თბილისში, გორგასლის ქუჩა №28-სა და №30-ის  მიმდებარედ, 20 
კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.05.002.090) 

15 წთ. 
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ფიზიკური პირი ვახიდ ბაბაევისთვის (პ/ნ:01027002073) პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით 
გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

16. ქ. თბილისში,  პაიჭაძის ქუჩა №1-ში მდებარე შენობა-ნაგებობა  №1-
ის პირველ სართულზე არსებულ 65 კვ.მ ფართზე (საკადასტრო 
კოდი: 01.13.03.024.003) თხოვების ფორმით გადაცემული ქონების 
სარგებლობის უფლების  შეწყვეტის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული,                  
ქ. თბილისში, დიდი დიღმის დასახლების IV მიკრორაიონში, 
კორპუსი №25-ის მიმდებარედ, 10122 კვ.მ ფართობის მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.004.483) საზღვრების 
ცვლილების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული,                         
ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში მდებარე 93388 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.19.33.019.136) საზღვრების   
ფართის შემცირებით კორექტირების  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

19. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ,                 
ქ. თბილისში, დაბა კოჯორში, სოფელ ბეთანიაში მდებარე 800 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N81.01.08.579) ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების გაუქმების 
შესახებ   
 

15 წთ. 
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მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

20. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ,                    
ქ.თბილისში, აეროდრომის დასახლების XIII ქუჩა N4-ის 
მიმდებარედ, 390 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 
N01.19.20.016.053) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრების უფლების გაუქმების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

21. „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური 
სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკება), ობელისკის, 
მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის 
განთავსების მიზანშეწონილობის საკითხის განმხილველი 
კომისიის შექმნისა და მისი სამუშაო წესის დამტკიცების შესახებ“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის                           
3 ივნისის N22.03.644 განკარგულებაში ცვლილების  შეტანის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

22. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ -  „ქ. თბილისის 
მერიის კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის #7 ხელოვნების 
სკოლისთვის“ (ს/კ: 211347185) თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარაია 

.    .    . 

23. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „თბილისის ავტოკლუბის“                                                 
(ს/კ:404861654)   დაფინანსების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 
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24. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის“ 
(ს/კ:404418028)  დაფინანსების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

25. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „სამართლებრივი 
დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური 
ცენტრის“ (ს/კ: 205291771)   დირექტორის  უფლებამოსილების 
ვადის გაგრძელების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

26. ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ქალაქ თბილისის 
გლდანი-ნაძალადევის  კომპლექსური სპორტული ცენტრის“ (ს/კ: 
400085572)  დირექტორის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების 
თაობაზე  

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

27. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ქვეპროგრამის „ბინათმესაკუთრეთა 
ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში“ 
(05 01 13) ფარგლებში საპილოტე პროექტის - „მართე შენი ქალაქის“ 
განხორციელების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2016 წლის 6 აპრილის N13.18.311 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ბ. მიქაუტაძე 

.    .    . 

28. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონში მცხოვრები 
მოქალაქეებისათვის დროებითი საცხოვრებელი ფართით 
სარგებლობის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის  შესახებ 

15 წთ. 
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მომხს. ნ. ტურძელაძე 

.    .    . 

29. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ჩუღურეთის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქე ეკა ნოდიასთვის (პ/ნ: 01005027060) დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის კომპენსაციის 
გაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ჩიკვილაძე 

.    .    .  

30. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 

 
 
 
 
 

  
 


