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26 ივნისი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი 

ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის „A“ კატეგორიის 

ნებართვების მფლობელებზე ტაქსის აღმნიშვნელი მანათობელი 

ნიშნების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე  

.    .    . 

2. „ა(ა)იპ - თბილისის განვითარების ფონდის მიერ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის სასარგებლოდ მოთხოვნის უფლების გადაცემის 

თაობაზე“ ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 

24 თებერვლის №08.12.159 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ს. ბირკაძე 

.    .    . 

3. „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.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   



 
 

 - 2 - 

 

 
 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

4. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  2019  წლის  ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული ასიგნებების გადანაწილების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის 

ა. მიზანდარის სახელობის №1 ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/კ 

203860795) თანხის  გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ჩოგბურთის განვითარებისთვის“ (ს/კ 404443456) 

თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის IV მიკრორაიონის მე-12 კორპუსის 

მიმდებარედ არსებული 2359 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო  კოდი: 

№01.10.07.007.084) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების 

წევრებისთვის/ მათი უფლებამონაცვლეებისთვის პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, დიღმის მასივის VI კვარტალის კორპუსი №19-ში 

(საკადასტრო კოდები: №01.13.03.032.001.01.509, №01.13.03.032.001.01.510, 

№01.13.03.032.001.01.511) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, თემქის დასახლების IV მიკრორაიონის კორპუს №5 - 15 წთ.
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ში (საკადასტრო კოდი: №01.12.02.004.010.01.025) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, გოთუას ქუჩა №21-ის მიმდებარედ არსებული 358 

კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.13.003.037) საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო 

ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ 204395537) 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, 

განსაზღვრული მოძრავი ქონების  საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირი - 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. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. 

 

ქალაქ  თბილისში, დიღმის სასწავლო - საცდელი მეურნეობის 

ტერიტორიაზე არსებული 45984 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 

№01.72.14.009.545) და 74016 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.009.555) 

მიწის ნაკვეთების სახელმწიფოსთვის  უსასყიდლოდ  საკუთრებაში 

გადაცემის თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილზე, ალექსეევკის №3 მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.25.001.256) ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის გაუქმების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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14. ქალაქ  თბილისში, დოლაბაურის II ქუჩის №42 მიმდებარედ არსებულ 

მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.17.13.050.126, 

№01.17.13.050.127) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრების 

უფლების რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში მდებარე  52225  კვ.მ ფართობის მიწის 

ნაკვეთის  (საკადასტრო  კოდი:  №81.01.08.989) საზღვრების  ფართობის 

შემცირებით კორექტირების და ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში 521 

კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №81.01.08.990) ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის 

გაუქმების  შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისში, ქართულ-ამერიკული მეგობრობის გამზირი №25-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.72.14.013.814) განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის გეგმარებითი დავალების  პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ნიკოლაიშვილი 

.    .    . 

17.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


