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21 ივნისი 2017 წ.                               
                                                                                                      10 სთ.00 წთ.  

 
1. „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის 
მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების 
დადგენის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენის თაობაზე“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 წლის 26 ნოემბრის 
№17.03.202 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

2. „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 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ (ს/კ 202886788) ახალი ავტობაზის ტერიტორიაზე საგზაო 
მონიშვნების განხორციელების შესახებ 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      



 
 

 - 2 - 

 

 
 

 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ (ს/კ 202886788) შენობა-ნაგებობებსა და გვირაბებში 1 კმ 
ოპტიკური და/ან სპილენძის კაბელის გატარებისა და მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტის (მეტროს) სადგურებში ფიჭური 
კავშირგაბმულობის განხორციელების (შესაბამისი აპარატურის 
განთავსების) საფასურის დამტკიცებისა და „შპს ”თბილისის 
სატრანსპორტო კომპანიის” შენობა-ნაგებობებსა და გვირაბებში 1 კმ 
ოპტიკური და/ან სპილენძის კაბელის გატარებისა და მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტის (მეტროს) სადგურებში ფიჭური 
კავშირგაბმულობის განხორციელების (შესაბამისი აპარატურის 
განთავსების) საფასურის დამტკიცებისა შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მთავრობის 2011 წლის 21 ოქტომბრის №29.15.1149 დადგენილების 
ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში,   დიდი დიღმის დასახლების 
IV მიკრორაიონში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული  4619 კვ.მ  (ნაკვეთი N07/065, საკადასტრო 
კოდი: 01.10.07.007.065)  მიწის ნაკვეთის  ყოფილი საბინაო-
სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი 
წარმომადგენლებისთვის, უფლებამონაცვლეებისთვის პირდაპირი 
განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების 
პირობების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. ქ. თბილისში, თემქის დასახლების  X კვარტალის №28 კორპუსის 
მიმდებარედ/თემქის დასახლებაში, ანაპის 414 -ე დივიზიის ქუჩაზე 
არსებული 2766 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
№01.12.03.003.073) სსიპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური 
მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ 204395537) პირდაპირი 

15 წთ. 
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განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების 
პირობების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, 
განსაზღვრული მოძრავი ქონების  სსიპ - 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. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №27-29-ის მიმდებარედ 
არსებული 171 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 
№01.16.05.027.029) 17 კვ.მ  მიწის ნაკვეთის მაკა გვაზავასთვის (პ/ნ 
01024014165) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, 
იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქ. თბილისში, ცინცაძის ქ. №8-ის მიმდებარედ არსებული 12 კვ.მ  
მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.17.003.042) ნინო 
ბიწკინაშვილისთვის (პ/ნ 01030014851) პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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10. ქ. თბილისში, დაბა კოჯორში მდებარე 12090238 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №81.01.12.057) საზღვრების ფართობის 
შემცირებით კორექტირების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების 
განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-92  
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
მოწონებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსათვის წარდგენის თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

12.  „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. 

მომხს. გ. წერეთელი 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქალაქ თბილისის  
მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - 
თბილისის თანამედროვე ბალეტისთვის“ (ს/კ 402030315) თანხის 
გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 
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14. პროექტის „საპატიო თბილისელები“ განსახორციელებლად შპს 
„გამომცემლობა ინტელექტის“ (ს/კ 202959101) დაფინანსების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონში მცხოვრები 
მოქალაქეებისათვის დროებითი საცხოვრებელი ფართით 
სარგებლობის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ტურძელაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის საბურთალოს რაიონში   
მცხოვრები  მოქალაქე  მამუკა კანთელაძისათვის (პ/ნ 01025011166)  
სოციალური  დახმარების  გაცემაზე  თანხმობის  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ბ. მიქაუტაძე 

.    .    .  

17.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  


