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10 აგვისტო 2016 წ.                               
                                                                                                  12 სთ.00 წთ.  

 
1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 

ქვეპროგრამით - „სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის 
მოწესრიგების ღონისძიებები“ (კოდი: 01 02 01) 
გათვალისწინებული ღონისძიების „საგზაო მოძრაობის 
ორგანიზებისა და უსაფრთხოების მიზნით საზოგადოების 
ცნობიერების ამაღლება“ -  განხორციელების მიზნით პროექტის 
განმხილველი კომისიის შექმნისა და მისი დებულების 
დამტკიცების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

 .    .    . 

2. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ ქალაქ თბილისში 
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ახალი სამარშრუტო სქემის 
შემუშავებისა და მოსახლეობის სამგზავრო ტრანსპორტით 
გადაყვანისას,  ელექტრონული გადახდის გაუმჯობესებული 
სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით განაცხადთა შეფასების, 
შერჩევისა და გამარჯვებულის გამოვლენის“ კომისიის შექმნის 
შესახებ“ 2016 წლის 8 ივნისის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის №22.01.473 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      



 
 

 - 2 - 

 

 
 

.    .    . 

3. „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის 
პროგრამის ფარგლებში, ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღების 
მშენებლობის მოსამზადებელ ღონისძიებათა შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 3 
თებერვლის №05.02.101 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

4. „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის“ 
ქვეპროგრამის ფარგლებში, ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღების 
მშენებლობისათვის მოსამზადებელ ღონისძიებათა შესახებ“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 13 
აპრილის №14.12.326 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ა(ა)იპ „ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის 
თბილისი 2015 - ის საორგანიზაციო კომიტეტის“ (ს/კ: 404404211)  
ბალანსზე არსებული, ზოგიერთი სასაქონლო-მატერიალური 
ფასეულობის ა(ა)იპ „საქართველოს ფეხბურთის 
ფედერაციისთვის“ (ს/კ: 201990079) პირდაპირი განკარგვის წესით, 
ვადიანი, უსასყიდლო, სარგებლობის უფლებით,  თხოვების 
ფორმით  გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნებების ფარგლებში ა(ა)იპ  - „საქართველოს კალათბურთის 
ეროვნული ფედერაციის“  (ს/კ: 204851838)  დაფინანსების 
თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 
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.    .    . 

7. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის მერიის  სსიპ -
ტექნოლოგიური განვითარების ფონდის (ს/კ: 205298211)  
საკუთრებაში  არსებული  ავტომანქანის  ქალაქ  თბილისის 
მუნიციპალიტეტისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის 
შესახებ   
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული  

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
ზოგიერთი ტერიტორიების მოწესრიგების მიზნით, ინერტული 
(სამშენებლო) ნარჩენებით მოსწორებითი/ამოვსებითი 
სამუშაოების საწარმოებლად ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ზოგიერთი უძრავი 
ქონების ნუსხის დამტკიცებისა და ამავე სამუშაოების წარმოებაზე 
შპს ,,თბილსერვის ჯგუფის“ (ს/კ: 206267494) უფლებამოსილების 
განსაზღვრის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქ. თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი, ავტოინსპექციის საგუშაგოს 
მიმდებარედ არსებული 3645 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 
კოდი: #01.14.07.004.026) 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 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
უძრავი ქონების: ქ. თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და 
მდინარე მტკვარს შორის, (ნაკვეთი 07/064) მდებარე 400 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის და შენობა-ნაგებობა №1 (საკადასტრო კოდი: 

15 წთ. 
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№01.19.35.007.064) ფართობის შემცირებით საზღვრების 
კორექტირების შესახებ  
  

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის 
გამგეობის ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და 
გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის აქტის დამტკიცების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. არჩვაძე 

 .    .    .  

12. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


