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6 თებერვალი 2019 წ.              

                                                                                                      14 სთ.00 წთ.  
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №35-118  დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 

საშუალებების პარკირების ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 8 თებერვლის 

N106.01.98 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

3. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების 

ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №18.1168.1632 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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4. 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 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, ლომოურის ქ. №1-ში მდებარე  უძრავი ქონების (ს/კ: 

№01.17.01.038.018) სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში 

გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქ. თბილისში, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდ. მტკვარს შორის 

(ნაკვეთი 03/24) მდებარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ცალკეული ფართების ყოფილი საბინაო-

სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, მუხიანის დასახლების, 4ბ მიკრორაიონში, კორპუს 

N25ა-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.13.007.001.01.04.001) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, გლდანის მასივში, IV მიკრორაიონში მდებარე 168.54 

კვ.მ ფართის (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.002.061) პირდაპირი 

განკარგვის წესით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი 

„იასთვის“ (ს/კ 200160636) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 

სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. „ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის სასყიდლიანი 

სარგებლობის ფორმით გადაცემის ხელშეკრულებებში საწყისი წლიური 

ქირის ოდენობის ცვლილებებთან დაკავშირებით გასატარებელი 

15 წთ.
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ღონისძიებების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2011 წლის 16 

თებერვლის N03.51.120 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს ,,თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის“ (ს/კ 202886788) საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

ელექტრონული აუქციონის ფორმით იჯარით გადაცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს ,,თბილსერვის ჯგუფის“ (ს/კ 

206267494) სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული 

აუქციონის ფორმით, იჯარით გადაცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფის” (ს/კ 

206267494) საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, პირდაპირი 

განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით, ახალგორის 

მუნიციპალიტეტისთვის გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში 220039 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №81.01.07.693) საზღვრების ფართობის შემცირებით 

კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში არსებული 3873063 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №72.13.10.971) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

15. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 

30 დეკემბრის N20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის მოწონების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის 2019 წლის 23 იანვრის N19.46.86 განკარგულებაში შეცდომის 

გასწორების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

16.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 

 

 

 

 


