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6 იანვარი   2016 წ.                               
                                                                                                  10 სთ.00 წთ.  

 
  

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების 
განმახორციელებელი  ორგანიზაციების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს.  ლ. თევზაია 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირებისა და საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების 
დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების 
ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია 

.    .    . 

           

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 
 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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4. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონების ტერიტორიაზე 
საცხოვრებელ ფართებში უკანონოდ შესახლებული პირების რაიონის 
გამგეობების მიერ ბინის ქირით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით 
გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 13 მაისის №19.18.560 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა 
და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის პროგრამებისა და 
ქვეპროგრამების ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების 
განმხილველი კომისიის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების 
თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების 
მქონე მოსწავლეების  რაოდენობის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლების და  ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის 
სახლის“ დაფინანსების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. ნასრაშვილი 

.    .    . 

7. იძულებით გადაადგილებულ (სამაჩაბლო, აფხაზეთი) პირთა 
(მოსწავლეთა) სწავლის დასაფინანსებლად ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლებისთვის  თანხის გამოყოფის 
შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. მ. ნასრაშვილი 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის დამტკიცებული 
ბიუჯეტით „სახელოვნებო  განათლების  ხელშეწყობა“ პროგრამით 
გათვალისწინებული (კოდი 08 02) არამოთხოვნადი სპეციალობების 
შენარჩუნების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

15 წთ. 
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ზოგიერთი ხელოვნების სკოლისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

მომხს. მ. ნასრაშვილი 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლების,                           
ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის“ და ა(ა)იპ          
„ქ. თბილისის  მერიის  სერგო  ზაქარიაძის  სახელობის ტრადიციული 
და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის“ თანხის გამოყოფის 
შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. მ. ნასრაშვილი 

.    .    . 

10. ა(ა)იპ  „თბილისის ზოოლოგიური პარკის“ მიერ ქ.თბილისის 
მთავრობის 2011 წლის 11 ოქტომბრის N28.19.1122 დადგენილების 
შესაბამისად უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემული, 
ქ.თბილისში, კოსტავას ქ.№64-ში მდებარე  ქონებიდან განსაზღვრული 
ფართების მესამე პირებისათვის სარგებლობის  უფლებით გადაცემის 
შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულებების (გადაწყვეტილებები) 
პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსაგან 
გათავისუფლების თაობაზე  

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

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

15 წთ. 

მომხს. თ. ფხალაძე 

.    .    . 

12. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 
 
 


