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16 იანვარი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული)

იურიდიული პირის ,,თბილისის განვითარების ფონდის“ (ს/კ 404384974)

მიერ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით

გათვალისწინებული „ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის“ პროგრამის

(კოდი 02 10) და საკუთარი სახსრების ფარგლებში განსახორციელებელი

მიმართულებების/ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. ბენდელიანი 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ნაწილში 

ვეტერინარული კარანტინის დაწესების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის  მთავრობის 2018 წლის 13 სექტემბრის №18.765.1098 

განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. მ. ბითაძე 

.    .    . 

3. „საქართველოს  დედაქალაქის  ადმინისტრაციულ  საზღვრებში 

ადგილობრივი  საქალაქო რეგულარული  სამგზავრო  გადაყვანის  მიზნით 

ავტობუსების  (M2  კატეგორია)  მოძრაობის  მარშრუტების  დადგენის  და 

ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოსთვის 

დასამტკიცებლად  წარდგენის  თაობაზე“  ქალაქ  თბილისის 

მუნიციპალიტეტის  მთავრობის  2014  წლის  26  ნოემბრის  №17.02.201 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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მომხს. მ. მუმლაძე  

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის აღმოსავლეთ და სამხრეთ გარეუბნების სამგორი-

ლილოს და სამგორი-რუსთავის მონაკვეთებზე მგზავრთა 

მომსახურებისთვის ქალაქ  თბილისის აღმოსავლეთ საზღვრის 

აგლომერაციაში სუბურბანული რკინიგზის განვითარების საპროექტო 

მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით,  შპს „თბილისის 

სატრანსპორტო კომპანიისთვის“ (ს/კ 202886788) დავალების მიცემის 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

5. „ქალაქ  თბილისის  ადმინისტრაციულ  საზღვრებში  სატრანსპორტო 

საშუალებების  პარკირების  ადგილების  განსაზღვრის  შესახებ“  ქალაქ 

თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მთავრობის  2017  წლის  8  თებერვლის 

№06.01.98 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე  

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და 

მოზარდთა საკურორტო მომსახურების“ ქვეპროგრამის (კოდი 06 02 04 01) 

ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდის და მისი 

გამყოლის საკურორტო მომსახურების დასაფინანსებლად ვაუჩერის 

გაცემის და ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

7. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  2019  წლის  ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული წინა  წლებში  წარმოქმნილი  დავალიანებების 

დაფარვისა  და  სასამართლო გადაწყვეტილებების  აღსრულების 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე  

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, ლეხ კაჩინსკის ქუჩა №13-ში (საკადასტრო კოდი 

№01.17.13.022.003.01.521 და №01.17.13.022.003.01.522) მდებარე უძრავი 

15 წთ.
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ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთის საკრებულოსთან    არსებული 30123  კვ.მ 

მიწის  ნაკვეთის  (საკადასტრო  კოდი:  №01.20.01.147.040)  საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. შპს  „თბილისის  სატრანსპორტო  კომპანიის“  (ს/კ  202886788)  მიერ 

გასატარებელი რიგი ღონისძიებების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის“ 

(ს/კ  404494980) საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების 

ელექტრონული აუქციონის ფორმით განკარგვის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. „ქ. თბილისში, თევდორე მღვდლის ქუჩაზე, რკინიგზის სამედიცინო 

სამსახურის მიმდებარედ, გარკვეული მიწის ნაკვეთების შპს „GBC“-

ისთვის (ს/კ 430026615) პირდაპირი განკარგვის წესით, აღნაგობის 

უფლებით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2014 წლის 

18 მარტის N08.47.350 დადგენილებით განსაზღვრული წლიური 

აღნაგობის ქირისა და პირგასამტეხლოს  დავალიანების გადახდის 

გადავადების თაობაზე   

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ 

პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს ,,კრისტალი XXI’’-ს (ს/კ 

205117292) შორის 2015 წლის 27 ივლისს გაფორმებული საიჯარო 

ხელშეკრულებით განსაზღვრული საიჯარო ქირის და აღნიშნულის 

გადაუხდელობის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოს განწილვადების 

თაობაზე 

15 წთ.
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    .  

14. ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდები: №01.72.14.020.151, №01.72.14.020.465, 

№01.72.14.020.466, ჯამური ფართობი: 5 200 კვ.მ) განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების  მოწონებაზე უარის 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

15.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 
 
 
 
 
 
 
 


