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14 დეკემბერი 2016 წ.                               
                                                                                                  10 სთ.00 წთ.  

 
1. „ქ. თბილისში ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების 

რეგულირების მიზნით, პარკირების სფეროს მართვის უფლების 
იჯარით გადაცემის პირობებით გამოცხადებული აუქციონის 
(კონკურსი) გამოცხადებისა და მისი პროგრამის დამტკიცების 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2007 წლის  27 აგვისტოს 
№18.04.606 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 
საზღვრებში M2 კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივი 
საქალაქო  რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის განხორციელებაზე 
ნებართვის  მფლობელი იურიდიული პირებისთვის სანებართვო 
პირობების დასაკმაყოფილებლად განმეორებითი ვადის 
განსაზღვრის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

3. ქ. თბილისში, მახათას მთაზე, ივერიის ყოვლადწმინდა 
ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარში სრულიად საქართველოს 
კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის მიერ ბარბარობის 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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დღესასწაულზე პარაკლისის აღვლენასთან დაკავშირებით 
მომლოცველთა M3 კატეგორიის ავტობუსებით მომსახურების 
შესახებ 
 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

4. ა(ა)იპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლების,  
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ.თბილისის მერიის 
სოლიკო ვირსალაძის სახელობის N1 სამხატვრო ხელოვნების 
სკოლის“,  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ხელოვნების 
სკოლა აფხაზეთი N1“-ის, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ა(ა)იპ „ხელოვნების სკოლა აფხაზეთი N2“-ის,  ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ხელოვნების სამხატვრო სკოლა აფხაზეთი 
N1“-ის, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ.თბილისის 
მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის 
ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიის,“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ქ.თბილისის მერიის სერგო ზაქარიაძის 
სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის” 
საშტატო ნუსხებისა და თანამდებობრივი სარგოების შეთანხმების 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია  

.    .    . 

5. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის 
ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის N19 ხელოვნების სკოლისა“ 
(ს/კ:208144417) და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის შ. შანიძის სახელობის 
N20 ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/კ:209461713) აპარატურისა და 
ინსტრუმენტების შესაძენად თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია  

.    .    .  

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნებების ფარგლებში ა(ა)იპ -„საქართველოს სასკოლო სპორტის 
ეროვნული ფედერაციის“ (ს/კ:401981959) დაფინანსების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა  
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.    .    . 

7. ქ. თბილისში, ბაგებში, უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებლის 
მიმდებარედ არსებული 246 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
#01.14.06.003.030)  და 232.14 კვ.მ საერთო ფართის შენობა - ნაგებობა 
#1-ის (I სართული - 194.71კვ.მ, II სართული - 37.43 კვ.მ) 
სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. ქ. თბილისში, გაბაშვილის ქ. №6-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ: 
№01.15.05.003.008.02.500, ს/კ:№01.15.05.003.008.02.501) შესყიდვის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი 
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ფიზიკურ პირთა (ოჯახთა) 
საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და 
სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესით“ გათვალისწინებულ 
პირთა (ოჯახთა) სიის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 25 დეკემბრის №52.01.1494 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, ქეთევან წამებულის გამზირი N67-ში მდებარე  18 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.12.009.008) პირდაპირი 
განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით  სს 
„თიბისი ბანკისთვის“  (ს/კ:204854595)  გადაცემის საკითხის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 
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.    .    . 

11. ქ. თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი №35ა-ში მდებარე, ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 71 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.06.007.002) პირდაპირი 
განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით ჯემალ 
ამირიძისთვის (პ/ნ: 01008021185) გადაცემის საკითხის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. ქ. თბილისში, დაბა წყნეთის მიმდებარედ (ნაკვეთი 12/126) 
არსებული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.012.126) 
საზღვრების  ფართობის შემცირებით კორექტირების  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

13. ქ. თბილისში, ოქროყანის დასახლებაში, ჭავჭავაძის ქ. №5-ის 
მიმდებარედ (ნაკვეთი 08/046) არსებული 918 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №01.15.07.008.046) საზღვრების  ფართობის 
შემცირებით კორექტირების  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული,  
განადგურებული ავტომანქანების, სადაზღვევო ანაზღაურების 
სანაცვლოდ, სს  სადაზღვევო კომპანია „უნისონიზე“  (ს/კ:404393152) 
და  სს „დაზღვევის კომპანია ქართუზე“  (ს/კ:204970031) გადაცემის 
შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ვ. ჭიღლაძე 

.    .    . 

15. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 15 წთ. 
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გათვალისწინებული ქვეპროგრამის „ბინათმესაკუთრეთა 
ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში“ 
(05 01 13) ფარგლებში საპილოტე პროექტის - „მართე შენი ქალაქი“ 
განხორციელების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2016 წლის 6 აპრილის №13.18.311 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

მომხს. ბ. მიქაუტაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქეების ნაზი კუპრაშვილისა (პ/ნ  01015020368) 
და ანა ძიძიგურისათვის (პ/ნ 01015025149) დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის კომპენსაციის 
გაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. გ. კოპალეიშვილი 

 .    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქეების თეიმურაზ კერესელიძისა (პ/ნ 
01020016421)  და ედვარდ რუსოვისთვის   (პ/ნ 01019012080) 
სოციალური დახმარების გაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. დ. გოგიძე 

  .    .    .  

18.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 

 
 
 

 
 


