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                                                                                                                      16 სექტემბერი  2015 წ.     

                                                                                                                        

10 სთ. 

 

 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული  სკოლამდელი 

აღზრდის საჯარო დაწესებულებების ერთ ბავშვზე/აღსაზრდელზე გათვლილი 

ვაუჩერით დაფინანსების, სასკოლო მზაობის საგანმანათლებლო სახელმწიფო 

სტანდარტის დანერგვის, რეგისტრაციისა და მიღება-ამორიცხვის  წესის” 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის წარდგენის თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. გ. არეშიძე   

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული  სკოლამდელი 

აღზრდის საჯარო დაწესებულებების (ა(ა)იპ - „თბილისის საბავშვო ბაგა-

ბაღების მართვის სააგენტოს“ მიერ დაფუძნებული საბავშვო ბაგა-ბაღები) ერთ 

ბავშვზე გათვლილი ვაუჩერით დაფინანსების, ბავშვის რეგისტრაციისთვის 

ელექტრონული მისამართის განსაზღვრისა და ბაგის და ბაღის ჯგუფებში 

აღსაზრდელთა რაოდენობის გაზრდისას, ბავშვის რეგისტრაციისა და მიღების 

ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. არეშიძე   

.    .    . 

3. „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი 

ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკება), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა 

მემორიალური ობიექტის განთავსების მიზანშეწონილობის საკითხის 

15 წთ. 

q. Tq.          

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 
 

დღის  წესრიგი                                                                                                                       
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განმხილველი კომისიის შექმნისა და მისი სამუშაო წესის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 3 

ივნისის N22.03.644 განკარგულებაში ცვლილებების  შეტანის თაობაზე 
 

მომხს. ი. მაქაცარია   

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით  

გათვალისწინებული ასიგნებების გადანაწილების შესახებ      

       

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია   

.    .    . 

5. ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №182-ში მდებარე მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.13.07.024.028) გამიჯვნაზე თანხმობის 

მიცემისა და მიმდებარედ არსებული #01.13.07.024.050 საკადასტრო 

ერთეულის ტერიტორიიდან 37 კვ.მ მიწის ნაკვეთის სახელმწიფო 

საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

 
.    .    . 

6. ა(ა)იპ - საქართველოს რაგბის კავშირისთვის (ს/კ: 204874911) ქ.თბილისში, 

სამგორის რაიონში მდებარე მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდები: 

№01.19.39.005.034, №01.19.33.019.121, №01.19.16.003.036) პირდაპირი განკარგვის 

წესით, უსასყიდლო აღნაგობის ფორმით გადაცემის საკითხის საკრებულოსთან 

შეთანხმების შესახებ   
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

7. შპს „ახალი სკოლითვის“ (ს/კ: 202903750) ქ. თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი 

№35-ის მიმდებარედ არსებული 487 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: #01.14.07.001.019) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის 

საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან 

შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   
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.    .    . 

8. შპს „ბარაქა 2014“- ისთვის (ს/კ: 405068885) №01.18.03.018.054 საკადასტრო 

კოდით რეგისტრირებული 5 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და №01.18.03.018.054  

საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 10 კვ.მ ფართის პირდაპირი 

განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეთანხმების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

9. მოქალაქე ეკა შარაძისთვის ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №34-ის 

მიმდებარედ არსებული 25 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

#01.10.15.018.077) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის 

საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან 

შეთანხმების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

10. „შპს „ლეირასთვის“  შპს „უძრავი ქონება - თბილისის“ სარგებლობაში 

არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის წესით, სასყიდლიანი 

სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს 2015 წლის 3 აპრილის 

Nე-5-12712 გადაწყვეტილებაში მოიჯარის ჩანაცვლების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   

.    .    . 

 

.    .    . 

 

11. ქ. თბილისში, ჩარგლის ქუჩაზე, ნაკვეთი №22-ის მიდებარედ, კერძო 

საკუთრებად და მუხიანის დასახლების IV მიკრორაიონში, რადიოქარხნის 

მოპირდაპირე მხარეს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად 

რეგისტრირებული უძრავი ქონებების აუდიტორული შეფასების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე   
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12.  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ კაპიტალის 

გაზრდის შესახებ 

     

15 წთ. 

მომხს. გ. გურგენიძე   

.    .    . 

13. ქ. თბილისში, ხორავას ქ. 14-ში, ჯანაშიას ქ. №12/16-ში მდებარე  მიწის 

ნაკვეთზე სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის 

განაშენიანების ინტენსივობის კ-2 კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის  

გადავადებასა და ამასთან დაკავშირებით შეთანხმების დადების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. ო. ნემსაძე   

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონში, თევდორე 

მღვდლის ქ. #13-ში მდებარე, ხანძრის შედეგად დაზიანებული 

საცხოვრებელი ფართების მესაკუთრეთათვის სოციალური დახმარების 

გაცემაზე თანხმობის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ზავრადაშვილი   

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებული მოქალაქეებისთვის დროებითი საცხოვრებელი ფართით 

სარგებლობისთვის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ზავრადაშვილი   

.    .    . 

 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საბურთალოს რაიონის  ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე დროებითი  საცხოვრებელი ფართით 

სარგებლობისათვის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ბ. მიქაუტაძე   

.    .    . 
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17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონში მცხოვრები 

ოჯახებისათვის დროებით საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის 

კომპესაციის გაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. ჩოქური   

.    .    . 

 18. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


