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7 სექტემბერი 2016 წ.                               
                                                                                                  10 სთ.00 წთ.  

 
1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური 

სერვისების განვითარების სამოქმედო გეგმის მომზადების, მისი 
შესრულებისა და მონიტორინგის ხელშეწყობის სამუშაო ჯგუფის 
წინადადებებისა და რეკომენდაციების საფუძველზე შემუშავებული 
სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. გ. ნიკოლეიშვილი 

.    .    . 

2. ქ. თბილისში,  კახეთის გზატკეცილი N89-ში (საკადასტრო კოდი: 
№01.19.24.008.002) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 
ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ პირებთან 
გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

3. ქ. თბილისში, ლისის ტერიტორიაზე მდებარე 10005 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #72.16.21.679) გაცვლის ფორმით 
პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ კომპანიასთან - შპს 
„მომავლის სკოლასთან“ (ს/კ:211356272) გასაფორმებელი 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე  
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

 .    .    . 

4. ქ. თბილისში, ბუშის ქუჩიდან რკინიგზის ცენტრალურ სადგურამდე, 
რკინიგზის მაგისტრალის გასწვრივ, ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 30385 კვ.მ (ნაკვეთი 
050/005) მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.17.02.050.005) 
ფართობის შემცირებით საზღვრების კორექტირების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 3879228 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №72.13.14.442) ფართობის შემცირებით 
საზღვრების კორექტირების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. ქ. თბილისში, დიდი დიღმის დასახლების მიმდებარედ, ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული,                 
29940 კვ. მ (ნაკვეთი 03/059) მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
№01.10.07.003.778) ფართობის შემცირებით საზღვრების 
კორექტირების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მუზეუმების 
გაერთიანებისთვის“ (ს/კ:402036998) პროექტის - „მუზეუმი 
სიახლეებისთვის“ - დასაფინანსებლად თანხის გამოყოფის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 
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.    .    . 

8. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „მუზეუმების 
გაერთიანების“ (ს/კ:402036998) სტრუქტურული ერთეულის -                         
„ქ. თბილისის თოჯინების მუზეუმის“ ელექტრომომარაგებისა და 
წყლის სისტემის მოსაწყობად (ახალ აბონენტად აყვანა) თანხის  
გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

9. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის -  „მწერალთა და საზოგადო 
მოღვაწეთა თბილისის პანთეონში“ (ს/კ:202374572) შშმ პირებისთვის 
ადაპტირებული ლიფტის დასამონტაჟებლად მოსამზადებელი 
სამუშაოებისთვის და ელექტრომომარაგების სისტემის მოსაწყობად 
(ახალ აბონენტად აყვანა) თანხის  გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ქ. თბილისის თეატრი 
„გლობუსისთვის“  (ს/კ:204531435) პიესის დასადგმელად თანხის 
გამოყოფის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ქ. თბილისის მერიის კოტე 
ფოცხვერაშვილის სახელობის #7 ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/კ: 
211347185) იჯარის თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 
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12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის გამგეობის 
ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქე მარინე შახულოვასათვის 
დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის 
კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ტურძელაძე 

.    .    .  

13. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


