
 პროექტი 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---თებერვალი  2018 წელი 

„ქ.თბილისში, დიდუბის რაიონში ნოდარ ბოხუას და კონსტანტინე ჩაჩავას ქუჩებს შორის 

არსებული უსახელო ქუჩისთვის და მასთან მდებარე I ჩიხისთვის შალვა გოგიძის სახელის 

მინიჭების შესახებ“  ქ.თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 28 თებერვლის №52 დადგენილების 

ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

 

1. საქართველოს ორგანული კანონის  “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 68-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტაციული კოდექსის 

61-ე მუხლის, „მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული 

ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 

ივნისის №239 დადგენილებისა და „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“, 

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 ივნისის №14-59 დადგენილების 

თანახმად,  ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: 

ა) ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქ.თბილისში, დიდუბის რაიონში ნოდარ ბოხუას და 

კონსტანტინე ჩაჩავას ქუჩებს შორის არსებული უსახელო ქუჩისთვის და მასთან მდებარე I 

ჩიხისთვის შალვა გოგიძის სახელის მინიჭების შესახებ“  ქ.თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 28 

თებერვლის №52 დადგენილება. 

ბ) ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ, ოთხი თვის ვადაში, უზრუნველყოს ამ 

განკარგულების შესასრულებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. 

2. განკარგულება, ერთი თვის ვადაში, შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით  

აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კმ., #6). 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                    გიორგი ტყემალაძე 

       



პროექტი   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---თებერვალი  2018 წელი 

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობის 

დასახლებაში პიმენ ყურაშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის  ისტორიკოსის, 

პროფესორ შალვა გოგიძის სახელის მინიჭების შესახებ 

 

1. საქართველოს ორგანული კანონის - “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 

68-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის, „მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების 

შესახებ“, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის №239 დადგენილებისა და 

„ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული 

ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2015 წლის 16 ივნისის №14-59 დადგენილების თანახმად,  ქ.თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: 

ა) საბურთალოს რაიონში, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობის დასახლებაში 

პიმენ ყურაშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩას მიენიჭოს ისტორიკოსის, პროფესორ 

შალვა გოგიძის სახელი,  თანდართული რუკის თანახმად. 

      ბ) ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ, ოთხი თვის ვადაში, უზრუნველყოს ამ 

განკარგულების შესასრულებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. 

2. განკარგულება, ერთი თვის ვადაში, შეიძლება გასაჩივრდეს  თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით  

აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კმ., #6). 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                        გიორგი ტყემალაძე 

 













წერილის	ნომერი:	03-031735228

თარიღი:	18.12.2017

ადრესატი:
რამაზ	მოსეშვილი

პირადი	ნომერი:	01011030394
მისამართი:	დ.	აღმაშენებლის	გამზირი148ბ

ბატონო	რამაზ,

თქვენი	 2017	 წლის	 06	 დეკემბრის	 #19/031734043-03	 საქმესთან	 დაკავშირებით
გაცნობებთ,	 რომ	 სახელდებისა	 და	 სიმბოლიკის	 კომისიაში	 მიმდინარეობს
ადმინისტრაციული	 საქმისწარმოების	 პროცესი	 თქვენს	 მიერ,	 მე-5	 მოწვევის
საკრებულოს	 უფლებამოსილების	 განმავლობაში,	 2017	 წლის	 21	 აგვისტოს,
მატერიალური	სახით	შემოტანილ	9255	განცხადებაზე.	

როგორც	მოგეხსენებათ	მე-6	მოწვევის	საკრებულოს	უფლებამოსილების	ცნობა	მოხდა
მ/წლის	 ნოემბრის	 თვეში,	 რასაც	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის,	 მოადგილეები	 და
კომისიების	 თავმჯდომარეების	 არჩევა	 მოჰყვა,	 ასევე	 ნოემბერში	 დამტკიცდა
კომისიების	პერსონალური	შემადგენლობები.	

სახელდებისა	 და	 სიმბოლიკის	 კომისიის	 მიერ	 ამ	 დრომდე	 არ	 მომხდარა	 საკითხების
საკრებულოს	სხდომის	დღის	წესრიგში	ინიცირება.

გაცნობებთ,	 რომ	 თქვენს	 დაინტერესებაში	 არსებული	 საკითხის	 საკრებულოს	 წინაშე
ინიცირება	და		საჯარო	განხილვის	მიზნით	გამოქვეყნება	მოხდება	2018	წლის	იანვრის
თვეში.	 საჯარო	 და	 კომისიური	 განხილვების	 შემდეგ	 საკითხი	 საკრებულოს	 მიერ
განიხილება	რეგლამენტის	და	მოქმედი	კანონმდებლობის	შესაბამისად.		

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის
საკრებულო	-	სახელდებისა	და
სიმბოლიკის	კომისია	-	კომისიის
თავმჯდომარე

თინათინ	ნიბლოშვილი


