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8 ივნისი 2016 წ.                               
                                                                                                     14 სთ.00 წთ.  

 
 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ ქალაქ თბილისში 
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ახალი სამარშრუტო სქემის 
შემუშავებისა და მოსახლეობის სამგზავრო ტრანსპორტით 
გადაყვანისას,  ელექტრონული გადახდის გაუმჯობესებული 
სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით განაცხადთა შეფასების, 
შერჩევისა და გამარჯვებულის გამოვლენის“ კომისიის შექმნის 
შესახებ 
  

15 წთ. 

მომხს. გ. გურგენიძე 

.    .    . 

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

15 წთ. 

მომხს. გ. გურგენიძე 

.    .    . 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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3. ქ. თბილისში, მთაწმინდის პარკთან დამაკავშირებელი საბაგირო 
გზის მშენებლობასთან დაკავშირებული რიგი ღონისძიებების 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. გურგენიძე  

.    .    . 

4. „გონიერი ქალაქის“ პროექტის ფარგლებში ქალაქ თბილისისთვის  
ISO-37120 სერტიფიცირებისათვის განსახორციელებელი 
ღონისძიების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. გვანცელაძე  

.    .    . 

5. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს 
დაფუძნების და მისი წესდების (დებულების) დამტკიცების 
შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 
წლის 12 დეკემბრის №17-56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტის მოწონებისა და ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. თ. ფხალაძე 

.    .    . 

6. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის „უსახლკაროდ 
რეგისტრაციისა და თავშესაფარი ფართით უზრუნველყოფის 
კომისიის შექმნისა“ და დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 9 დეკემბრის 
№49.03.1384 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, თბილისის ზღვის მიმდებარედ, 8943 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.12.21.001.276) ა(ა)იპ - 

საქართველოს საკრეისერო აფროსანთა ასოციაციისთვის (ს/კ: 
405128213) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის 

15 წთ. 
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საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ  
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, 
ქალაქ თბილისში, ყაზბეგის გამზირი №19ა-ს მიმდებარედ, 11 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.10.14.009.023)  შპს „სი ეს 
ეს“-ისთვის“ (ს/კ:400129721) პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, მტკვრის მარჯვენა სანაპიროსა და ერეკლე II-ის 
შესახვევს შორის მდებარე 110 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასატრო 
კოდი: №01.18.03.046.030) ფიზიკური პირი ირაკლი 
სამყურაშვილისთვის (პ/ნ:01022002326) პირდაპირი განკარგვის 
წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის 
საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, ფარნავაზის გამზირი N7-ის გამყოფ ზოლზე 
მდებარე 1250 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 
№01.72.14.034.826) შპს „რადასთვის“ (ს/კ:405023558) იჯარის 
უფლების შეწყვეტისა და შესაბამისი საიჯარო პირობების 
გაუქმების შესახებ წინადადების და  ქალაქ თბილისში, დიდ 
ლილოში არსებული 1600 კვ.მ მიწის ნაკვეთის ( საკადასტრო კოდი: 
№81.21.03.038)  შპს „რადასთვის“ (ს/კ: 405023558) პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით 
გადაცემისა და  შპს „რადას“ (ს/კ: 405023558) პირგასამტეხლოს 
გადახდისაგან გათავისუფლების შესახებ  საკითხების ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 
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მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, წერეთლის გამზირი N141-ის მიმდებარედ 
არსებულ 5 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 
№01.13.03.0151.076) შპს ,,სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმისთვის“ (ს/კ: 
202352514) სარგებლობის უფლების შეწყვეტის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. შპს „მპ დეველოპმენტის“ მიერ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტისათვის უძრავი ქონების დროებითი 
სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის მოწონების 
თაობაზე   
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნებების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ქალაქ 
თბილისის გლდანი - ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული 
ცენტრისათვის“ (ს/კ:400085572)  თანხის გამოყოფის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „ზუკას თასის“ (ს/კ:205252153)  
დაფინანსების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

15. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ 

15 წთ. 
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თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 6 იანვრის 
№01.02.02 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე      
 

მომხს. ლ. თევზაია 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ჩუღურეთის რაიონის 
გამგეობის მიერ მოქალაქე თათია გლუშენკოსთვის (პ/ნ: 
01030042984) დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის 
ქირის კომპენსაციის გაზრდაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ჩიკვილაძე 

.    .    . 

17. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 
 
 
 

 


