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16 დეკემბერი   2015 წ.                               
                                                                                                   12 სთ.00 წთ.  

  
 

1. „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გაზიფიცირებასთან 
დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ქ. თბილისში 
მცხოვრები მოსახლეობისათვის დახმარების გაცემის წესისა და ქალაქ 
თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ახლად შემოერთებულ 
ტერიტორიებზე წყალსადენის  ქსელის მოწყობასთან დაკავშირებული 
ღონისძიებების განხორციელების მიზნით მოსახლეობისათვის 
დახმარების გაცემის პირობების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბრის N31.83.1675 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს.  ბ. მიქაუტაძე 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით 
პროგრამისათვის - „ 2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის შედეგად 
გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები“ - 
დამტკიცებული მოცულობის ფარგლებში ასიგნებების განაწილების 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 5 
აგვისტოს №31.09.929 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია 

.    .    . 

           

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 
 

დღის  წესრიგი                                                                                                                       
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3. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,თბილისის 
მუნიციპალური ლაბორატორიის“ დაფუძნების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის  მთავრობის 2014 წლის 17 დეკემბრის 
N20.12.277 განკარგულებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. კუბლაშვილი 

.    .    . 

4. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
არქიტექტურის სამსახურის წესდების (დებულების) დამტკიცების 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 
30 დეკემბრის N20–104 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის წინადადების 
წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. დ. მოსულიშვილი 

.    .    . 

5. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირის  - „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრისათვის“  ქალაქ 
თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებებით და 
საკუთარი სახსრებით განსახორციელებელი გადასახდელების 
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად გადანაწილების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 4 თებერვლის  
N05.04.105 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. გ. ბუთხუზი 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირის - „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრისთვის“ რიგი 
ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის  
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 წლის 24 დეკემბრის  N21.28.327 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. გ. ბუთხუზი 

.    .    . 
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7. შპს „თბილისის 25-ე მოზრდილთა პოლიკლინიკის“ 2016 წლის 
ხარჯთაღრიცხვის გეგმის, საშტატო განრიგის, კომპანიაში 
დასაქმებულთა სახელფასო განაკვეთების შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. შპს „დასტაქარის“ 2016 წლის ხარჯთაღრიცხვის გეგმის, საშტატო 
განრიგის, კომპანიაში დასაქმებულთა სახელფასო განაკვეთების 
შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. შპს „წყნეთის საექიმო ამბულატორიის“ 2016 წლის ხარჯთაღრიცხვის 
გეგმის, საშტატო განრიგის, კომპანიაში დასაქმებულთა სახელფასო 
განაკვეთების შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, ხიზანიშვილის ქ. №47 და №49-ს შორის მდებარე 101 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.007.032) მოქ. აკაკი 
სექანიასთვის (პ/ნ: 01011028753) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით 
გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთან შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

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

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქალაქ თბილისის გლდანი-
ნაძალადევის  კომპლექსური სპორტული ცენტრის“ დირექტორის  

15 წთ. 
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თანამდებობაზე ირაკლი ფურცელაძის დანიშვნის თაობაზე   
 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 
ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქალაქ 
თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრის“ 
დაფინანსების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 
ფარგლებში ა(ა)იპ „კახა ბაკურაძის მოძრაობის თეატრის“ დაფინანსების 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

15. ა(ა)იპ - „თბილისის ბაგა - ბაღების მართვის სააგენტოს“ საკუთრებაში 
არსებული  მოძრავი ქონების მის მიერ დაფუძნებული სკოლამდელი 
აღზრდის დაწესებულებებისთვის გადაცემაზე თანხმობის მიცემის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

16. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ „თბილისის კულტურული 
ღონისძიებების ცენტრისათვის“  შობა-ახალი წლის დღესასწაულისა და 
სხვადასხვა პროექტების დასაფინანსებლად თანხის  გამოყოფის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის 
სოლიკო ვირსალაძის სახელობის #1 სამხატვრო ხელოვნების 
სკოლისათვის“ ინვენტარის შესაძენად თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ. 
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მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის არამ 
ხაჩატურიანის სახელობის #10 ხელოვნების სკოლისათვის“ აპარატურის 
შესაძენად თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

19. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის დავით 
ანდღულაძის სახელობის #14 ხელოვნების სკოლის“ საკონცერტო 
დარბაზისთვის ვერტიკალური ფარდა-ჟალუზების  შესაძენად თანხის 
გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

20. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ  „ქ. თბილისის მერიის 
ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის #19 ხელოვნების სკოლისათვის“ 
ინსტრუმენტების შესაძენად თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

21. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ  „ქ. თბილისის მერიის                         
გოგი ცაბაძის სახელობის #25 ხელოვნების სკოლისათვის“ 
ინსტრუმენტებისა და ინვენტარის შესაძენად თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

22. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ  „ქ. თბილისის მერიის 
საკონცერტო ორკესტრი  “ბიგ-ბენდისათვის” ტექნიკისა და ინვენტარის 
შესაძენად თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 
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მომხს.  ი. მაქაცარია 

.    .    . 

23. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული პროგრამის -  „თბილისის რაიონების  სოციალურ-
ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია“ - ფარგლებში გასატარებელი 
ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ჭიჭინაძე 

.    .    . 

24. ჟურნალში „FDI Magazine“ ქ. თბილისზე სტატიის განთავსებასთან 
დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს.  ნ. ჭიჭინაძე 

.    .    . 

25. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


