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28 დეკემბერი 2016 წ.                               
                                                                                                  10 სთ.00 წთ.  

 
1. „ქ. თბილისში ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების 

რეგულირების მიზნით, პარკირების სფეროს მართვის უფლების 
იჯარით გადაცემის პირობებით გამოცხადებული აუქციონის 
(კონკურსის) გამოცხადებისა და მისი პროგრამის დამტკიცების 
შესახებ” ქალაქ თბილისის მთავრობის 2007 წლის  27 აგვისტოს 
№18.04.606 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე     

.    .    . 

2. საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის 
მიზნით რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე ავტობუსების (M2 
კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დადგენის და                         
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
დასამტკიცებლად წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე     

.    .    . 

3. ახალი წლის ღამეს და უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს შობის 
ღამეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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საზღვრებში მგზავრთა გადაყვანის შესახებ 
 

მომხს.მ. მუმლაძე      

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით 
პროგრამისათვის - „2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის 
შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები“  
დამტკიცებული მოცულობის ფარგლებში ასიგნებების განაწილების 
შესახებ  

     

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

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

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების 
განმახორციელებელი  ორგანიზაციების ნუსხის დამტკიცების 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „თბილისის 
მუნიციპალური თავშესაფრის“ (ს/კ:406153111) დირექტორის 
დანიშვნის შესახებ    
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 
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8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური 
თავშესაფრისთვის“ თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

9. ქ. თბილისში, ოქროყანის დასახლება, ზონა „ა“-ში არსებული 1545 
კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.003.129) სსიპ - 
საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი 
ეკლესიისთვის (ს/კ: 204395537)  პირდაპირი განკარგვის ფორმით 
პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, ვარკეთილი დასახლება - 3, მე-2 მიკრორაიონი, 
კორპუსი N30-ში მდებარე უძრავი ქონების ნაწილის (საკადასტრო 
კოდი: N01.19.39.018.001.01.502) პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით საქართველოს 
პარლამენტის მაჟორიტარი წევრისთვის  გიორგი მოსიძისთვის (პ/ნ: 
01017006891) გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში (ნაკვეთი 06/570) არსებული 
მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.006.570) საზღვრების  
ფართობის შემცირებით კორექტირების  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. ქ. თბილისში, ბუშის ქუჩიდან რკინიგზის ცენტრალურ სადგურამდე, 15 წთ. 
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რკინიგზის მაგისტრალის გასწვრივ (ნაკვეთი 26/017) არსებული 
მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.16.04.026.017) საზღვრების  
ფართობის შემცირებით კორექტირების  შესახებ 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

13. ქ. თბილისში, ბეთლემის ქ. №11-ის მიმდებარედ არსებული 147 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.070.014) საზღვრების  
ფართობის შემცირებით კორექტირების  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

14. ქ. თბილისში, დაბა კოჯორში მდებარე 4305 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №81.01.08.620) საზღვრების  ფართობის 
შემცირებით კორექტირების  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ჰერმესის” (ს/კ:202888349) 2017  
წლის ხარჯთაღრიცხვის გეგმის (ლარებში) შეთანხმებისა და 
კომპანიის კაპიტალის 10%-ზე მეტი ღირებულებების სამეურნეო 
გარიგებათა დადებასთან დაკავშირებით თანხმობის გაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

16. „ქ. თბილისის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 
დაფუძნებული შპს „ჰერმესის” სტრუქტურის, საშტატო განრიგის, 
კომპანიაში დასაქმებულთა სახელფასო განაკვეთების შეთანხმების 
შესახებ” ქალაქ თბილისის მთავრობის 2014 წლის 30 იანვრის 
№03.29.108 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 
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.    .    . 

17. შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ (ს/კ:202886788) 
კაპიტალის ცვლილების (გაზრდა) შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

18. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ - ,,თბილისის 
მუნიციპალური ლაბორატორიის“ (ს/კ:402008046)  2017 წლის 
გასაწევი ხარჯების მიმართულებების შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    .  

19. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ - ,,თბილისის 
მუნიციპალური ლაბორატორიის“ (ს/კ:402008046)  მართვის 
სტრუქტურის, საშტატო განრიგის  და სახელფასო განაკვეთების 
შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    .  

20. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „თბილისის 
ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების“ (ს/კ:405155898)  
საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის დამტკიცებაზე  
თანხმობის  თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2016 წლის  6 ივლისის N26.17.575 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. გ. გვილავა 

.    .    .  

21. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „თბილისის 
ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების“ (ს/კ:405155898) 

15 წთ. 
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დირექტორის  უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების თაობაზე  

მომხს. გ. გვილავა 

.    .    . 

22. ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირი - „მოსწავლე                                       
- ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის“ (ს/კ:404494980)  
დირექტორის  უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების თაობაზე  

15 წთ. 

მომხს. გ. გვილავა 

 .    .    . 

23. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის 
კულტურული ღონისძიებების ცენტრის“ (ს/კ:404906170) 
თავმჯდომარის თანამდებობიდან ზურაბ წერეთლის 
გათავისუფლების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

24. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის 
კულტურული ღონისძიებების ცენტრის“ (ს/კ:404906170) 
ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების თაობაზე ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსგან თანხმობის მიღების შესახებ“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 16 
ნოემბრის №44.11.935 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

25. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის 
კულტურული ღონისძიებების ცენტრის“ (ს/კ:404906170)  
ლიკვიდაციის პროცესის დასრულებასთან დაკავშირებული 
ხარჯების შეთანხმების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 
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  .    .    . 

26. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ.თბილისის სანდრო 
ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრის“ (ს/კ:209467799), 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ „პანტომიმის 
სახელმწიფო თეატრის“  (ს/კ:404427937) ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ „ქ. თბილისის თეატრი „გლობუსის” (ს/კ: 
204531435)  და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის   ა(ა)იპ 
„სამეფო უბნის თეატრის“ (ს/კ :404473752)  საშტატო ნუსხებისა და 
თანამდებობრივი სარგოების შეთანხმების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

27. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის - „თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების 
საფესტივალო ცენტრის“ 2017 წლის საშტატო ნუსხისა და 
თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    .  

28. ა(ა)იპ „ქ. თბილისის ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა 
სურათების გალერეის“  საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი 
სარგოს შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

  .    .    . 

29.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 


