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13 ივლისი 2016 წ.                               
                                                                                                     12 სთ.00 წთ.  

1. „ქ. თბილისის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 
დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ (ს/კ: 
202886788) მიმართ ზოგიერთი ღონისძიებების განხორციელების 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2011 წლის 14 იანვრის 
№01.21.21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

 .    .    . 

2. „ქ. თბილისის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 
დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიისათვის“ 
(ს/კ: 202886788) საშტატო რიცხოვნებისა და სახელფასო ფონდის 
გაზრდაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მთავრობის 2012 წლის 18 მაისის №14.09.486 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

3. ქ. თბილისის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 
დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“  (ს/კ: 
202886788) გენერალური დირექტორის მოადგილის (ფინანსური 
დირექტორი) ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდატის დანიშვნის 
თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

4. ქ. თბილისში, წულაძის ქუჩა #23-ში არსებული 5338 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების 
(საკადასტრო კოდი:#01.17.11.034.007) 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 

.    .    . 

5. ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №23-27-ის მიმდებარედ 
არსებული 18 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
№01.10.14.008.040) ეკატერინე კამკამიძისათვის (პ/ნ: 01024034326) 
პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის 
ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. „ამხანაგობა „ვაჟა-ფშაველა IV - 2005“-სთვის ქ. თბილისში, ვაჟა-
ფშაველას გამზირი #85-ის მიმდებარედ არსებული 803 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: #01.14.04.005.017) 8 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით 
გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე“  
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის  2015 წლის 27 
მაისის №21.11.620 განკარგულებაში ტექნიკური შეცდომის 
გასწორების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 
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.    .    . 

7. „პროექტის „სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ 
გარემოში“ ფარგლებში აშენებული სახლების 
ბენეფიციარებისათვის  თხოვების ფორმით გადაცემის თაობაზე“  
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 18 
მარტის №11.23.284  განკარგულებით ცალკეული ფიზიკური 
პირებისათვის გადაცემული თხოვების უფლების შეწყვეტის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
უძრავი ქონების: ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში მდებარე 
3896760 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №72.13.14.413) 
ფართობის შემცირებით საზღვრების კორექტირების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
უძრავი ქონების: ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში მდებარე 
24897კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.11.03.009.130) 
ფართობის შემცირებით საზღვრების კორექტირების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ  „თბილისის 
მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრის" (ს/კ:405089906)   
საკუთრებაში  არსებული  მოძრავი  ქონების  ქალაქ  თბილისის 
მუნიციპალიტეტისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში 
გადაცემის შესახებ   
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ნიკოლეიშვილი 

.    .    . 
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11. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
დაუმთავრებელ მშენებლობებთან დაკავშირებული საკითხების 
შემსწავლელი კომისიის შექმნის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 6 აპრილის N13.02.295 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ს. გიგანი 

 .    .    . 

12. „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 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - თბილისის 
საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრის მრჩეველთა 
საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. ნასრაშვილი 

.    .    . 

14. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ „ქ. თბილისის 
მერიის ა. მიზანდარის სახელობის №1 ხელოვნების სკოლისა“ (ს/კ: 
203860795) და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის კოტე 
ფოცხვერაშვილის სახელობის №7 ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/კ: 
211347185) თანხის  გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. ნასრაშვილი 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის 
მუნიციპალური თავშესაფრის“ (ს/კ:  406153111) სამოქმედო 
ინსტრუქციების,  მიუსაფარი პირის ხელწერილის ფორმისა და 

15 წთ. 
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მიუსაფარ პირთა თავშესაფარში რეგისტრაციის შესახებ 
განაცხადის ფორმის დამტკიცების თაობაზე 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის 
მუნიციპალური თავშესაფრის“ (ს/კ: 406153111) საშტატო ნუსხის, 
თანამდებობრივი სარგოებისა და საპრემიო ფონდის ოდენობის 
შეთანხმების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

17. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის -
„სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის 
მუნიციპალური ცენტრის“ საშტატო ნუსხის და შრომის 
ანაზღაურების ოდენობის შეთანხმებისა და  ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 10 ივნისის N 23.29.711 
განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ” ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 12 აგვისტოს 
N 32.04.962 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის -                          
„ქ. თბილისის მერიის ფეხბურთის სპორტული ცენტრი 
„იმედისთვის“   (ს/კ:401963666) თანხის გამოყოფის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

19. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ქვეპროგრამის „ბინათმესაკუთრეთა 

15 წთ. 
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ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში  
(კოდი - 05 01 10 )“  ფარგლებში  განხორციელებულ საკონკურსო 
პროექტში   გამარჯვებულ   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებს 
შორის საკონკურსო პროექტის განხორციელების წესის“ 
დამტკიცების შესახებ  
 

მომხს. ი. ზავრადაშვილი 

.    .    . 

20. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ქვეპროგრამის  „ბინათმესაკუთრეთა 
ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში  
(კოდი - 05 01 10 )“  ფარგლებში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებს 
შორის საკონკურსო პროექტების განხორციელების წესის“  
დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2016 წლის 30 მარტის  N12.26.290 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ზავრადაშვილი 

.    .    . 

21. მოქალაქე ლარისა მირიანაშვილისთვის (პ/ნ  01011045463) 
დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის 
კომპენსაციის გაზრდაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ჩიკვილაძე 

.    .    .  

22. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


