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25 ნოემბერი   2015 წ.                               
                                                                                                                  10 სთ.00 წთ.                                                                                 

 
1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „თბილისის მდგრადი ენერგეტიკისა და 
ენერგოეფექტურობის საინფორმაციო ცენტრის“ დაფუძნების შესახებ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ჭიჭინაძე 

.    .    . 

2. „2015 წლის 13-14 ივნისს ქალაქ თბილისში მომხდარი სტიქიის შედეგად 
დაზარალებულ ფიზიკურ პირთა სიის დამტკიცების თაობაზე” ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 5 აგვისტოს 
N31.36.956 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

3. სს ,,ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის“ საკუთრებაში 
(ბალანსზე) რიცხული, ზოგიერთი მოძრავი ქონების სახელმწიფოსთვის 
ან/და თვითმმართველი ორგანოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში 
გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

           

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 
 

დღის  წესრიგი                                                                                                                       
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.    .    . 

4. შპს ,,ჰერმესის“ კაპიტალის ცვლილების (გაზრდა) შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. ,,ქალაქ თბილისის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 
დაფუძნებული შპს “თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის” მიერ მის 
ბალანსზე რიცხული ინფრასტრუქტურითა და ქონებით სარეკლამო 
საქმიანობის განხორციელების მიზნით გაწეული მომსახურების 
ღირებულების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ  თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 წლის 5 ნოემბრის №14.15.158 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული  შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ კაპიტალის გაზრდის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. გ. გურგენიძე 

.    .    . 

7. შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ 50%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული სს „ელექტრომოძრავი შემადგენლობის 
სარემონტო  ქარხნის თბილისის ფილიალისთვის“ კრედიტის გაცემის 
თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. გ. გურგენიძე 

.    .    . 

8. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ - ,,ცხოველთა 
მონიტორინგის სააგენტოსათვის“ ქალაქ თბილისის 2015 წლის 
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებებით და საკუთარი სახსრებით 
განსახორციელებელი გადასახდელების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის 
შესაბამისად გადანაწილების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიპალიტეტის 

15 წთ. 
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მთავრობის 2015 წლის  28 იანვრის #04.06.85 განკარგულებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე 

 

მომხს. თ. ფხალაძე 

.    .    . 

9. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ - „ცხოველთა 
მონიტორინგის სააგენტოსთვის“ საშტატო ნუსხისა და სახელფასო 
ფონდის, შესაძენი საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების 
ლიმიტების განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 25 აგვისტოს 
N34.04.999 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. თ. ფხალაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  სსიპ  - ,,ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურისათვის 2015 წლის                              
ქ. თბილისის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებებით და საკუთარი 
სახსრებით განსახორციელებელი გადასახდელების საბიუჯეტო 
კლასიფიკაციის შესაბამისად გადანაწილების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 21 იანვრის #03.08.54 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. დ. მოსულიშვილი 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  სსიპ -  ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მიერ წლიური საპრემიო 
ფონდის შევსებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. დ. მოსულიშვილი 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  სსიპ - ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის ამორტიზირებული და 
შემდგომი ხმარებისათვის გამოუსადეგარი ინვენტარის ჩამოწერისა და 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციისათვის 

15 წთ. 
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ქონების გადაცემის შესახებ  
 

 მომხს. დ. მოსულიშვილი 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი 
ქონების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,თბილისის 
ევროპული ახალგაზრდული ცენტრისთვის“ უსასყიდლოდ 
საკუთრებაში გადაცემის შესახებ  

 

15 წთ. 

მომხს. პ. ჯაჭვლიანი 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,ევროპის ახალგაზრდული 
ოლიმპიური ფესტივალის ,,თბილისი 2015“-ის საორგანიზაციო  
კომიტეტის" საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადმოცემის 
შესახებ   

 

15 წთ. 

მომხს. პ. ჯაჭვლიანი 

 

.    .    . 

15. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ ,,ქ. თბილისის მერიის 
დავით თორაძის  სახელობის #22 ხელოვნების სკოლის“ გაზიფიცირების 
სამუშაოების ჩასატარებლად თანხის  გამოყოფის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 
ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის 
მერიის ფეხბურთის სპორტული ცენტრი ,,იმედისთვის“ თანხის 
გამოყოფის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 



 
 
 

 - 5 - 
 

 

 
 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 
ფარგლებში ა(ა)იპ „სამოქალაქო ინიციატივა საზოგადოების 
ჯანმრთელობისთვის“ დაფინანსების შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

18. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  მთავრობის მიერ დაფუძნებული 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების (სპორტული 
ცენტრების) საშტატო ნუსხისა  და  თანამდებობრივი სარგოების 
შეთანხმების შესახებ“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 
2015 წლის 29 აპრილის N17.07.468 განკარგულებაში   ცვლილების შეტანის 
თაობაზე   

 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

19. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


