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12 ივლისი 2018 წ.              

                                                                                                           10 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის ISO 37120-ის „თემების მდგრადი განვითარება - 

საქალაქო მომსახურებისა და ცხოვრების ხარისხის ინდიკატორების“ 

საერთაშორისო სტანდარტის  სერტიფიკატის შეძენისათვის თანხის 

გამოყოფის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ბასილაია 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 26 დეკემბრის 

№48.14.972 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების 
დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების 
ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ,,თბილისის მედიათეკების გაერთიანების” (ს/კ 

404967087) საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში მიღებისა და 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანებისთვის” (ს/კ 

405265680) უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ვ. ჭიღლაძე 

.    .    . 

5. „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 

საშუალებების პარკირების ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 8 

თებერვლის №06.01.98 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის 

თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

6. ქ. თბილისში, აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე  არსებული 535 

კვ.მ და 405 კვ.მ მიწის ნაკვეთების  (საკადასტრო კოდები: 

№01.19.25.015.067; №01.19.25.014.037) სახელმწიფოსთვის 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქ. თბილისში,  ო. კაპანაძის ქუჩა №4-ში, კორპუს №1-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.16.03.058.020) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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8. ქალაქ  თბილისის  მერიასა  და  კორპორაცია „პარტნიორები 

საერთაშორისო განვითარებისათვის“ საქართველოს 

წარმომადგენლობას“ (ს/კ 236097326) შორის 2009 წლის 21 ოქტომბერს 

გაფორმებული  „ქ.  თბილისის  თვითმმართველი  ერთეულის 

საკუთრებაში  არსებული  უძრავი  ქონების  პირდაპირი  მიყიდვის 

ფორმით ნასყიდობის შესახებ“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

საპრივატიზებო პირობის შეცვლის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    .  

9. ქ. თბილისში, ხუდადოვის ქუჩის მიმდებარედ არსებულ ფერდობ N4-

ში მდებარე 2008 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.16.02.007.054) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

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. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, ბოგდან ხმელნიცკის ქ. №147ა-ს 

მიმდებარედ, 25 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 

№01.17.14.002.089) აუქციონის განსაკუთრებული პირობების 

შეზღუდვების გაუქმების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქ.  თბილისში,  ვერის  ბაღის  მიმდებარედ  არსებული  647  კვ.მ  მიწის 

ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: №01.15.03.010.128)  საკადასტრო 

საზღვრების ფართობის შემცირებით ცვლილების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქ. თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში მდებარე 15562 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №81.02.02.623) საკადასტრო 

მონაცემების ცვლილების შესახებ

15 წთ.
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის 

(გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან 

ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის 

მოსაკრებლის განაკვეთების განსაზღვრისა და გადახდის 

ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-50 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

მოწონების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. თ. ბოლოთაშვილი

.    .    . 

14.   სხვადასხვა 15 წთ.

  

 

 

 


