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2 დეკემბერი   2015 წ.                               
                                                                                                   10 სთ.00 წთ.   

 
 
                                                                               
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული პროგრამის ,,მეწარმეობის მხარდაჭერა“ ფარგლებში 
ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ჭიჭინაძე  

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის პროგრამის „მეწარმეობის 
მხარდაჭერა“ ფარგლებში გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ჭიჭინაძე 

.    .    . 

3. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამის 
ფარგლებში, ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

           

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 
 

დღის  წესრიგი                                                                                                                       
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4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ქვეპროგრამის  „უწყვეტი განათლების სისტემის  
განვითარების ხელშეწყობა“ (კოდი 7.5.1) ფარგლებში გამოყოფილი 
ასიგნებებიდან წარმატებული სტუდენტების  წახალისების  წესის 
დამტკიცების თაობაზე  

15 წთ. 

მომხს.  ი. გვილავა 

.    .    . 

5. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  მთავრობის მიერ დაფუძნებული 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების (სპორტული 
ცენტრები) 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 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის „ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრის“ 
საშტატო ნუსხის, შტატგარეშე მოსამსახურეების რიცხოვნობისა და 
თანამდებობრივი სარგოების შეთანხმების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. შპს „სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურის“ 2016 წლის 
ხარჯთაღრიცხვის გეგმის, საშტატო განრიგის, კომპანიაში 
დასაქმებულთა სახელფასო განაკვეთების შეთანხმებისა და კომპანიის 
კაპიტალის 10%-ზე მეტი ღირებულებების სამეურნეო გარიგებათა 
დადებასთან დაკავშირებით თანხმობის გაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. შპს „უძრავი ქონება - თბილისის“ დირექტორის მოადგილის (ფინანსურ 
საკითხებში) ცვლილების თაობაზე თანხმობის გაცემის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 
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.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს “თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის” საკუთრებაში რიცხული ზოგიერთი უძრავი ქონების 
აუქციონის ფორმით, ვადიანი, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით 
(იჯარა) გაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. შპს „ბიბლუსისათვის“ (ს/კ: 205254892) ქ. თბილისში, ვაჟა ფშაველას 
გამზირი №47-ის მიმდებარედ, 1108 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადატრო 
კოდი: №01.14.03.030.005) 42 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  პირდაპირი განკარგვის 
წესით, იჯარით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. შპს „ჰერმესის“ კაპიტალის ცვლილების (გაზრდა) შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. შპს „ჰერმესის“ მართვაში არსებულ ვერის საქალაქო სასაფლაოზე 
ექვსადგილიანი საგვარეულო სამარხისათვის დამატებითი სამარის 
ადგილების გამოყოფასთან დაკავშირებით თანხმობის გაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კუთვნილი ავტომანქანების  
სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. პ. ჯაჭვლიანი 

.    .    . 
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14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო 
დახმარების ცენტრის საკუთრებაში რიცხული მოძრავი ქონების 
პირდაპირი განკარგვის ფორმით, საკუთრების უფლებით გადაცემაზე 
თანხმობის მიცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. გ. ბუთხუზი 

.    .    . 

15. ა(ა)იპ  „ქ. თბილისის მერიის  ჰ. გონაშვილის სახელობის #29 ხელოვნების 
სკოლისათვის“ ცენტრალური გათბობის სისტემის აღდგენა-
რეაბილიტაციისათვის თანხის  გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

16. ა(ა)იპ „ქ.თბილისის ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური 
მუზეუმისთვის“ თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით  
გათვალისწინებული ასიგნებების გადანაწილების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონში მცხოვრები 
მოქალაქეების ნინო კვიტატიანისა და ქრისტეფორე 
კურდღელაშვილისათვის დროებითი საცხოვრებელი ფართით 
სარგებლობისათვის ქირის კომპენსაციის გაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. კოპალეიშვილი 

.    .    . 

19. „ქ. თბილისის მერიის ა(ა)იპ „თბილისის განვითარების ფონდის“ მიერ 
ქალაქის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა 
პროექტების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯების დაფინანსების 

15 წთ. 
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შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 28 
იანვრის #04.04.83 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

20. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


