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30 დეკემბერი   2015 წ.                               
                                                                                                   10 სთ.00 წთ.  

  

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ქვეპროგრამის - „სხვა სოციალური (დახმარების) 
ღონისძიებები რაიონებში“ - ფარგლებში მოქალაქეთათვის 
დახმარებების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს.  ბ. მიქაუტაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გაზიფიცირებასთან 
დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის 
დახმარების და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ახლად შემოერთებულ 
ტერიტორიებზე წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების მიზნით 
მოსახლეობისათვის დახმარების გაცემის პირობების დამტკიცების 
შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ბ. მიქაუტაძე 

.    .    . 

3. 2016 წლის განმავლობაში კომუნალური სუბსიდიის და ფულადი 
დახმარების დარიცხვისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

           

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 
 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და 
სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის მიერ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების 
უზრუნველყოფის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების 
განხორციელების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და 
სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურზე მიკუთვნებული 
ქვეპროგრამების ფარგლებში შტატგარეშე მოსამსახურეთა 
რიცხოვნობის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ  

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის -  „ქ. თბილისის გადამდებ 
დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის 
მუნიციპალური ცენტრის“ საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი 
სარგოების შეთანხმების თაობაზე  

 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ლილოს მიუსაფართა 
თავშესაფრის“ დირექტორის უფლებამოსილების ვადის 
გაგრძელების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ლილოს მიუსაფართა 
თავშესაფრის“ საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების 
შეთანხმების თაობაზე  

15 წთ. 
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მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი 
ქონების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ლილოს მიუსაფართა 
თავშესაფრისთვის“ უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. პ. ჯაჭვლიანი 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კუთვნილი საახალწლო 
ილუმინაციების და აქსესუარების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ 
საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. პ. ჯაჭვლიანი 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „მოსწავლე  - ახალგაზრდობის ეროვნული 
სასახლის“ საშტატო ნუსხის, შტატგარეშე მოსამსახურეების 
რიცხოვნობის, თანამდებობრივი სარგოებისა და სასახლის მიერ გასაწევი 
საწვავისა და საკომუნიკაციო ხარჯების შეთანხმების თაობაზე    
 

15 წთ. 

მომხს.  ი. გვილავა 

.    .    . 

12. ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრის“  
დირექტორის  უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

13. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის- 
„საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის“ დაფუძნების შესახებ“ 
ქალაქ თბილისის მთავრობის 2011 წლის 27 ივნისის N16.48.691 

15 წთ. 
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დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

მომხს.  ნ. სულხანიშვილი 

.    .    . 

14. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ - „ცხოველთა 
მონიტორინგის სააგენტოსთვის“ ქალაქ თბილისის 2015 წლის 
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებებით და საკუთარი სახსრებით 
განსახორციელებელი გადასახდელების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის 
შესაბამისად გადანაწილების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის  28 იანვრის №04.06.85 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. თ. ფხალაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ზოგიერთ ნაწილში  
ვეტერინარული კარანტინის დაწესების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. თ. ფხალაძე 

.    .    . 

16. „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 

.    .    . 

17. შპს „თბილისის პარკების“ 2016 წლის ხარჯთაღრიცხვის გეგმის, 
საშტატო განრიგის, კომპანიაში დასაქმებულთა სახელფასო განაკვეთების 
შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

18. „ქ. თბილისის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 
დაფუძნებული შპს „ჰერმესის“ მიმართ ზოგიერთი ღონისძიებების 

15 წთ. 
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განხორციელების შესახებ“ ქ. თბილისის მთავრობის 2012 წლის 19 
აპრილის №11.26.381 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

19. 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 

.    .    . 

20. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „წყალთა სახეობის ცენტრი - 
ტონუსის“ საკუთრებაში რიცხული უძრავი ქონების ნაწილის აუქციონის 
ფორმით, ვადიანი, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით (იჯარა) 
გაცემისა და კომპანიის საკუთრებაში რიცხული მოძრავი ქონების 
აუქციონის ფორმით რეალიზაციის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

21. ქ. თბილისში, მოსაშვილის ქუჩა №26-ის მიმდებარედ, 13 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:№01.14.11.022.013) ალექსანდრე 
ნორაკიძისთვის (პ/ნ:01024034976)  პირდაპირი განკარგვის წესით, 
იჯარით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთან შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

22. ქ. თბილისში,  აბაშიძის ქუჩა №22-ის წინ, 15 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: № 01.14.11.030.040) მარინა გედევანიშვილისთვის 
(პ/ნ:01017022628) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის 
საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან 
შეთანხმების შესახებ 

15 წთ. 
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მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

23. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მყარი 
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავების თანამედროვე 
ტექნოლოგიების შემოთავაზებისა და ნარჩენების გადამამუშავებელი 
ქარხნ(ებ)ის მშენებლობა/მართვის უზრუნველსაყოფად ინვესტიციების 
მოზიდვის მიზნით ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე წარდგენილ 
განაცხადთა შემსწავლელი კომისიის შექმნისა და კომისიის საქმიანობის 
წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2015 წლის 18 თებერვლის №07.04.155 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. გ. კუბლაშვილი 

.    .    . 

24. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების 
ქსელში არსებული სანათების დიოდურ (LED) სანათებით ჩანაცვლების 
მიზნით პოტენციურ მომწოდებელთა გამოსავლენად წარმოდგენილ 
განაცხადთა შემსწავლელი კომისიის შექმნისა და კომისიის საქმიანობის 
წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2015 წლის 18 მარტის N 11.12.273 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე  

15 წთ. 

მომხს. გ. კუბლაშვილი 

.    .    . 

25. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


