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12 ოქტომბერი 2017 წ.              

                                                                                                   10 სთ.00 წთ.  

 

 

1. „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 

საშუალებების პარკირების ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 8 თებერვლის 

106.01.98 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

2. ქ.თბილისში, ტაბახმელაში მდებარე მიწის ნაკვეთების: #81.02.40.009, 

#81.02.40.010, #81.02.36.036; #81.02.36.037 საკადასტრო ერთეულების 

სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 

ქონების მართვის სააგენტოს 2011 წლის  24 ოქტომბრის აუქციონში 

გამარჯვების დამადასტურებელი №ე-56-9-872 ოქმით 

(ადმინისტრაციული დაპირება) გათვალისწინებული პირობის 

გაუქმების საკითხთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის გადაწყვეტილების მისაღებად 

წინადადების წარდგენის შესახებ 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს 2016 წლის 
8 თებერვალს, პირობებით გამოცხადებული აუქციონის 

№ე-294-8-17352, №ე-294-9-17353, №ე-294-10-17354 
ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების 
შესრულების დადასტურების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 
ქონების მართვის სააგენტოს 2011 წლის 20 ივლისის №ე-36-10-836 

აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმით 
(ადმინისტრაციული დაპირება) გათვალისწინებული 
ვალდებულების შესრულების დადასტურების თაობაზე 
 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. ქ.თბილისში, დიდი დიღმის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული 

179924 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.07.003.003) 

საზღვრების  ფართობის შემცირებით კორექტირების  შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

7. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „საქართველოს ეროვნული 

ბოტანიკური ბაღის“ (ს/კ 404405960) დათვალიერებისა და სხვადასხვა 

მომსახურებით სარგებლობის ტარიფების დამტკიცებაზე თანხმობის 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 

9 ნოემბრის №43.03.916 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 
 

15 წთ.
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მომხს. გ. წერეთელი 

.    .    . 

8. ქ.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ყაზბეგის ქუჩა  #32-34-ში 

მდებარე  მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: #01.15.02.019.012) 

სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის განაშენიანების 

ინტენსივობის კ-2 კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის 

განწილვადებასთან  დაკავშირებით  შეთანხმების დადების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ზ. წიკლაური 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის 

კულტურული ღონისძიებების ცენტრის“ (ს/კ 404906170) 

ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. მ. ნასრაშვილი 

.    .    . 

10. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის 

კულტურული ღონისძიებების ცენტრის“ (ს/კ 404906170)  

ლიკვიდაციის პროცესის დასრულებასთან დაკავშირებული 

ხარჯების შეთანხმების შესახებ” ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 28 დეკემბრის  

№50.26.1072 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ.

მომხს. მ. ნასრაშვილი 

.    .    . 

11. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  2017  წლის  ბიუჯეტის 

ასიგნების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „სპორტული 

ცენტრი  ლილოსთვის“  (ს/კ 406138291) თანხის გამოყოფის თაობაზე“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 18 

იანვრის №03.10.49 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 
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.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 

ასიგნებების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ზოგიერთი საჯარო სკოლის მოსწავლეების  ზოგადი განათლების 

საშუალო საფეხურის (მე-12 კლასი) სწავლების დაფინანსების 

თაობაზე  

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ჩოგბურთის განვითრება“ 

(ს/კ 404443456)  დირექტორის ლევან რაზმაძის გათავისუფლებისა და 

თანამდეობაზე  ალექსანდრე გურჩიანის დანიშვნის თაობაზე  

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

14. ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის საბურთალოს რაიონში 

მცხოვრები მოქალაქე თამარ აბაშიძისათვის დროებითი 

საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის საკომპენსაციო  თანხის 

გაცემაზე თანხმობის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ბ. მიქაუტაძე 

.    .    .  

15.                        სხვადასხვა 15 წთ.

 
 


