
 
 

 - 1 -  
 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                        
                                                                                                                                                                            

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

24 მაისი 2018 წ.              

                                                                                                           10 სთ.00 წთ.  

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე-ნარგავების 

მოვლის სტანდარტული აგროტექნიკური ღონისძიებების გეგმის 

დამტკიცების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. გ. გიგაშვილი 

.    .    . 

2. „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 

.    .    . 

3. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო 

სამსახურისათვის საერთო სასამართლოების მიერ დაკისრებული 

პროცესის ხარჯების ანაზღაურებაზე უფლებამოსილების მინიჭების 

შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 18 

თებერვლის №07.06.157 განკარგულების ძალადაკარგულად 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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გამოცხადების თაობაზე  

 

მომხს. ს. ბირკაძე 

.    .    . 

4. „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 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მეორადი, 

დემონტირებული მოძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ 

საკუთრებაში გადაცემის შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. ვ. ჭიღლაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ისნის რაიონში ბინათმესაკუთრეთა 

ამხანაგობების  განვითარებისათვის  არსებითი  მნიშვნელობის  მქონე 

ინფრასტრუქტურული  სამუშაოების  სახეობების  განსაზღვრის თაობაზე 

თანხმობის შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაბუჩიძე 

.    .    . 

 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის გამგეობისათვის 

ხიზანიშვილის ქ. №93-ში მდებარე შენობის წყალმომარაგების ქსელის 

რეაბილიტაციის დავალების მიცემის შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. ლ. ნაროუშვილი 

.    .    . 
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8. ქ. თბილისში, ალექსეევკას დასახლებაში (ნაკვეთი 02/022)  (საკადასტრო 

კოდი №01.19.25.002.022) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის” (ს/კ 202886788) სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების 

ელექტრონული აუქციონის ფორმით, ვადიანი, სასყიდლიანი 

სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ 
 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს კულტურისა და 

ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელთაგან ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 აპრილის №9-34 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების 

შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    . 

 

11. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 

30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის მოწონების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    . 
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12. „დედაქალაქის  მიწათსარგებლობის  გენერალური  გეგმის  დამტკიცების 

შესახებ“  ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2014  წლის 

30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  დადგენილების 

პროექტის მოწონების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    . 

13. „დედაქალაქის  მიწათსარგებლობის  გენერალური  გეგმის  დამტკიცების 

შესახებ“  ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2014  წლის 

30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  დადგენილების 

პროექტის მოწონებაზე უარის თქმის შესახებ  

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    . 

14. ქ.თბილისში, სოფელ დიღომში, როსტევანის ქ. №61-ში, ქ.თბილისში, 

დავით აღმაშენებლის ხეივანი N6-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.72.14.065.022, ფართობი: 15254.00 კვ.მ) განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    . 

15. ქ.თბილისში, სოფელ შინდისში (საკადასტრო კოდი: №81.02.11.765, 

ფართობი: 200 005 კვ.მ) განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონებაზე უარის თქმის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    .  

16.                        სხვადასხვა 15 წთ.

 


