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31 აგვისტო 2016 წ.                               
                                                                                                  10 სთ.00 წთ.  

 
1. საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, რიგ 

მონაკვეთებზე (დავით აღმაშენებლის გამზირი გ. მაზნიაშვილის 
ქუჩის კვეთიდან ზაარბრიუკენის მოედნამდე, ჟ. შარდენის, ერეკლე II-
ის, ბოტანიკურის, რკინის რიგის, ბამბის რიგის, ალექსანდრე დიუმას 
ქუჩები და ვახტანგ გორგასლის I  შესახვევი), საავტომობილო 
ტრანსპორტის მოძრაობის აკრძალვის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

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

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

 .    .    . 

3. „ქ. თბილისის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 
დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიისათვის“ 
საშტატო რიცხოვნებისა და სახელფასო ფონდის გაზრდაზე 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2012 წლის 
18 მაისის №14.09.486 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

4. ქ. თბილისის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 
დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ 
(ს/კ:202886788) საკუთრებაში (ბალანსზე) არსებული, 
№01.16.01.005.056.01.506 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 
უძრავი ქონების ნაწილის კომპანიის კაპიტალიდან ამოღებისა და 
ამავე ქონების სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში 
გადაცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. ქ. თბილისის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 
დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის” (ს/კ: 
202886788) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 
განკარგვის წესით, ერთი თვის ვადით, უსასყიდლოდ, სარგებლობის 
უფლებით იჯარით გადაცემის თაობაზე თანხმობის გაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №89/24-ში (ნაკვ. 06/054) 
მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 
№01.13.08.006.054.02.515) აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის 
ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობისთვის 
(ს/კ:249273165) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე 
თანხმობის გაცემის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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7. ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №89/24-ში მდებარე 
უძრავი ქონების ნაწილის (საკადასტრო კოდი: 
№01.13.08.006.054.02.504) ქურთის მუნიციპალიტეტისთვის 
პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო 
უზუფრუქტის ფორმით  გადაცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ  

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. ქ. თბილისში, ქინძმარაულის ქუჩა #53ა-ს მიმდებარედ არსებული 
1156 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.19.33.015.129) სსიპ 
- საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი 
ეკლესიისთვის (ს/კ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 
პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქ. თბილისში, სანდრო ეულისა და ნაფეტვრებისკენ მიმავალი გზის 
მიმდებარედ არსებული 1642 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 
კოდი: #01.14.05.008.270) სსიპ - საქართველოს სამოციქულო 
ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ: 204395537) 
პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი 
ხელშეკრულების პირობების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, ფალიაშვილის  ქ. №33ა-ს მიმდებარედ არსებული 21 
კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.11.016.043) 
პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „გურმანოსთვის“ (ს/კ:405095043) 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 
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.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული,                        
ქ. თბილისში, დაბა კოჯორში მდებარე 61429კვ.მ ფართობის მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №81.01.06.576) საზღვრების ფართის 
შემცირებით კორექტირების  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული,                       
ქ. თბილისში, ისნის რაიონში მდებარე 376995 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №01.17.06.012.135) ფართობის შემცირებით 
საზღვრების კორექტირების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    .  

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული,                       
ქ. თბილისში, თელეთში მდებარე 6401379 კვ.მ ფართობის მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №81.03.12.655) საზღვრების ფართის 
შემცირებით კორექტირების  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

14. „შპს „ჰერმესის“ ზოგიერთი სარიტუალო მომსახურების საფასურის 
განსაზღვრის შესახებ“ ქ. თბილისის მთავრობის 2007 წლის 27 
აგვისტოს №18.09.611 დადგენილების ძალადაკარგულად 
გამოცხადებისა და შპს „ჰერმესის“ ზოგიერთი სარიტუალო და 
დამატებითი მომსახურების წესებისა და ფასების განსაზღვრის 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის 
№35.14.1609 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „მუშთაიდის კულტურისა და 
დასვენების პარკის“ (ს/კ: 205060244) საკუთრებაში არსებული მოძრავი 
ქონების აუქციონის ფორმით რეალიზაციის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

16. „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური 
სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), 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 ცვლილებების  შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 
ფარგლებში სსიპ - „აკადემიკოს  ილია  ვეკუას სახელობის ფიზიკა-
მათემატიკის ქალაქ თბილისის №42 საჯარო სკოლის“  (ს/კ :203853856)  
დაფინანსების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

 .    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 
ფარგლებში ა(ა)იპ - „მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის“ 
(ს/კ:404418028)  დაფინანსების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

19. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016  წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ქვეპროგრამის -  „უწყვეტი განათლების 
სისტემის  განვითარების ხელშეწყობა“ (კოდი: 07 05 01) - ფარგლებში 
გამოყოფილი ასიგნებებიდან წარმატებული სტუდენტების  

15 წთ. 
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წახალისების  წესის დამტკიცების თაობაზე 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

20. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის კრწანისის  რაიონში  
მცხოვრები  მოქალაქე  მაია კერესელიძისათვის  (პ/ნ 59001017355) 
სოციალური დახმარების გაცემაზე თანხმობის  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. კოპალეიშვილი 

.    .    . 

21. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონში მცხოვრები 
მოქალაქე  ცისანა ბარამიძისათვის (პ/ნ 01015003759) სოციალური 
დახმარების გაცემაზე თანხმობის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. გ. კოპალეიშვილი 

.    .    .  

22. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


