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17 აგვისტო 2016 წ.                               
                                                                                                  10 სთ.00 წთ. 

  

1. „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის 
მიზნით ავტობუსების (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების 
დადგენის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის              
საკრებულოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენის თაობაზე“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 წლის 26 
ნოემბრის №17.02.201 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

2. „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. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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3. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,თბილისის 

განვითარების ფონდის“ მიერ ქალაქის განვითარების 
ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა პროექტების 
განსახორციელებლად საჭირო ხარჯების დაფინანსების შესახებ” 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 13 
იანვრის №02.01.25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

 .    .    . 

4. ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  და 
სარგებლობაში არსებული მოძრავი ქონების  ერთიანი მონაცემთა 
ბაზის შექმნის მიზნით გასატარებელი  ღონისძიებების  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული  

.    .    . 

5. სსიპ-სახელმწიფო  ქონების  ეროვნული   სააგენტოს   მიერ,  
ქალაქ    თბილისის  მუნიციპალიტეტისთვის  საკუთრებაში   
გადასაცემი  მოძრავი    ქონების მიღებასთან დაკავშირებით  
გასატარებელი  ღონისძიებების  თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული  

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული  შპს  ,,თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ (ს/კ: 202886788) კაპიტალის გაზრდის  თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული  

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირი „თბილისის მეწარმეობის 
ხელშეწყობის ცენტრის“ (ს/კ:  405089906) ლიკვიდაციის პროცესის 
დასრულების თაობაზე 

15 წთ. 
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მომხს. ი. ლექვინაძე 

.    .    . 

8. ქ. თბილისში, ვაზისუბნის დასახლება, III მიკრორაიონი, I და II 
კვარტალს შორის მდებარე 484 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 
კოდი:  №01.17.07.011.073)  პირდაპირი განკარგვის წესით შპს 
„ბაბილონისთვის“ (ს/კ: 406121851) სარგებლობის უფლებით, 
იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქ.  თბილისში, ჟ. შარტავას ქუჩა №7-ში მდებარე გარკვეული 
უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.10.13.015.127)  
პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ალტერნეტისთვის“ (ს/კ: 
204524924) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით 
გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, გიული ჭოხონელიძის ქ. №1-ის მიმდებარედ 
არსებული 33 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
№01.13.01.020.199) პირდაპირი განკარგვის წესით მარინა 
გამრეკელაშვილისთვის (პ/ნ: 12001045604) სარგებლობის 
უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. ქ. თბილისში, მუხიანი, თემქის დამაკავშირებელი გზის 15 წთ. 
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მიმდებარედ არსებული 313 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 
№01.11.17.004.321) და 87 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 
№01.11.17.004.322) მიწის ნაკვეთების გაცვლის ფორმით 
პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ კომპანიასთან: შპს 
„მუხიანი 2002“-თან (ს/კ: 200077629) გასაფორმებელი შესაბამისი 
ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის თაობაზე  
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №103-ში 
(საკადასტრო კოდი: №01.13.08.005.057) მდებარე უძრავ ქონებაზე 
სსიპ - ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების 
პროფესიული სახელმწიფო თეატრთან (ს/კ: 202056531) 
გაფორმებული უსასყიდლო უზუფრუქტის შეწყვეტის შესახებ და 
ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №136-ში მდებარე 
564 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-
ნაგებობების (საკადასატრო კოდი: №01.13.08.009.062) პირდაპირი 
განკარგვის წესით აღნიშნული ორგანიზაციისთვის სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე 
თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის” (ს/კ: 202886788) საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების აუქციონის ფორმით ვადიანი, სასყიდლიანი 
სარგებლობის უფლებით, იჯარით გაცემისა და  შპს „თბილისის 
სატრანსპორტო კომპანიის” (ს/კ: 202886788) საკუთრებაში 
არსებული მოძრავი ქონების აუქციონის ფორმით რეალიზაციის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

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

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

 .    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის სანდრო 
ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრისთვის“ (ს/კ: 
209467799) თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „მუზეუმების 
გაერთიანების“ (ს/კ: 402036998) სტრუქტურული ერთეულის- 
„ქ.თბილისის თოჯინების მუზეუმის“ დირექტორის ნანა 
ოქრუაშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „მუზეუმების გაერთიანების“ 
(ს/კ: 402036998) გენერალური დირექტორის მოადგილედ ირინე 
შენგელიას დანიშვნის საკითხის შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ - „თბილისის 
ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების“ (ს/კ: 405155898)  
გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების ლიმიტების განსაზღვრაზე 
თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ჩუღურეთის რაიონის 15 წთ. 
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გამგეობის ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და 
გამოუყენებელი ქონების  ჩამოწერის აქტების დამტკიცების 
შესახებ 
 

მომხს. ზ. ჩიკვილაძე 

.    .    . 

19. ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქე რაგიფ აბდულაევის სასარგებლოდ 
(პ.ნ.01015013346) დროებითი საცხოვრებელი ფართით 
სარგებლობისათვის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. კოპალეიშვილი 

.    .    .  

20. სხვადასხვა 15 წთ. 

  


