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24 თებერვალი 2016 წ.                               
                                                                                          10 სთ.00 წთ.  

  

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის 
შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების - თბილისის 
მუნიციპალიტეტის რაიონების გამგეობების მიერ 2015 წელს 
განხორციელებული შესყიდვების შესახებ წარმოდგენილი 
ანგარიშის  მოწონებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. დ. მორალიშვილი 

.    .    . 

3. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული 
სოციალური დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების 
დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №33-130  დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ“ დადგენილების პროექტის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის წარდგენის 
თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

           

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 
 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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.    .    . 

4. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი 
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ფიზიკურ პირთა (ოჯახთა) 
საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და 
სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესით“ გათვალისწინებულ 
პირთა (ოჯახთა) სიის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 25 დეკემბრის N52.01.1494 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

5. 2006 წლის 30 ივნისს ქ. თბილისის თვითმმართველ ერთეულსა და შპს 
„ბას სტოპს“ შორის (ყოფილი მოიჯარე შპს „რეალ ესტეიტ 
დეველოპმენტი“) გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულების 
(რეგისტაციის №3327/1) შეწყვეტასთან დაკავშირებით დამატებითი 
ხელშეკრულების პროექტის მოწონებისა და  დარიცხული 
პირგასამტეხლოსგან შპს „ბას სტოპის“ გათავისუფლების საკითხზე  
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის 
მიღების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

6. ქ. თბილისში, თიანეთისა და ტიბაანის ქუჩების მიმდებარედ 
არსებული 3000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
№01.12.06.004.007) საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური 
მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის პირდაპირი განკარგვის 
ფორმით პრივატიზებაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თანხმობის მიღებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების 
პირობების განსაზღვრის თაობაზე შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

7. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 
პალატის 2013 წლის 19 მარტის გადაწყვეტილების (საქმე №3ბ/260-13) 
აღსრულების თაობაზე და ზურაბ ნონიაშვილთან გასაფორმებელი 
უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის 
ხელშეკრულების პირობების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთან შეთანხმების შესახებ  

15 წთ. 
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მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. ქ. თბილისში,  საირმის ქუჩა №82-ში მდებარე  7 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №01.10.15.026.043) ზვიად მექვაბიშვილისთვის 
(პ/ნ:33001008974) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის 
საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან 
შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ა(ა)იპ – თბილისის განვითარების ფონდის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების: ქ. თბილისში, პუშკინის ქ. №5-7-სა და 
№7-ში მდებარე ფართების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში გადმოცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ა(ა)იპ - თბილისის განვითარების ფონდის მიერ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მერიის სასარგებლოდ მოთხოვნის უფლების 
გადაცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილი №34ბ - ს მიმდებარედ არსებული 
340 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.17.10.008.054) 
სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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12. №01.20.01.155.013 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის 
ნაკვეთის საზღვრების კორექტირების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

13. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 100%-იანი 
წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „წყალთა სახეობის 
ცენტრი - ტონუსის“ 2016 წლის ხარჯთაღრიცხვის გეგმის, კომპანიაში 
დასაქმებულთა სახელფასო განაკვეთების, საშტატო განრიგისა და 
კომპანიის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის ოდენობის 
შეთანხმების შესახებ” ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 
2015 წლის 23 დეკემბრის №51.23.1465 განკარგულების 
ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და ქ.თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „წყალთა სახეობის ცენტრი - 
ტონუსის“ 2016 წლის ხარჯთაღრიცხვის გეგმის, კომპანიაში 
დასაქმებულთა სახელფასო განაკვეთების, საშტატო განრიგისა და 
კომპანიის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის ოდენობის 
ახალი რედაქციით შეთანხმების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 100%-იანი 
წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „წყალთა სახეობის 
ცენტრი - ტონუსისთვის“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების უსასყიდლოდ 
საკუთრებაში გადაცემის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ნიკოლეიშვილი  

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ლილოს მიუსაფართა 
თავშესაფრისთვის“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების უსასყიდლოდ 
საკუთრებაში გადაცემის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ნიკოლეიშვილი 
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.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ტექნოლოგიური 
განვითარების ფონდის საკუთრებაში არსებული „გლდანი-
ნაძალადევის რაგბის სპორტული კომპლექსის  მშენებლობის  სრული 
საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტისთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში 
გადმოცემისა და ამ პროექტის შესასრულებლად რიგი ღონისძიებების 
განხორციელების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. გ. კუბლაშვილი 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ქ. თბილისის მოსწავლე-
ახალგაზრდობის სახლის“ შენობაში გაზიფიცირების შიდა 
სარემონტო სამუშაოების ჩასატარებლად თანხის  გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის  - „მოსწავლე ახალგაზრდობის 
ეროვნული სასახლის“ საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის 
დამტკიცებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

19. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „მოსწავლე ახალგაზრდობის 
ეროვნული სასახლის“ შტატგარეშე მოსამსახურეების რიცხოვნობის, 
საპრემიო ფონდის, საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების 
ლიმიტების განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 
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20. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების (სპორტული ცენტრები) 
საშტატო ნუსხის, შტატგარეშე მოსამსახურეების რიცხოვნობისა და 
სახელფასო ფონდის დამტკიცებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

21. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 
ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის  
პარასპორტის განვითარების ცენტრისთვის“ თანხის  გამოყოფის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

22. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016  წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ქვეპროგრამის  „უწყვეტი განათლების სისტემის  
განვითარების ხელშეწყობა“ (კოდი 07 05 01) ფარგლებში გამოყოფილი 
ასიგნებებიდან წარმატებული სტუდენტების წახალისების წესის 
დამტკიცების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

23. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული პროგრამის - „მეწარმეობის მხარდაჭერა“ -  
ფარგლებში გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ჭიჭინაძე 

.    .    . 

24. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საბურთალოს რაიონის 
ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქე ხათუნა ლავრელაშვილისთვის 
დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის 
კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ბ. მიქაუტაძე  
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.    .    . 

25. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონში მცხოვრები 
მოქალაქეებისათვის დროებითი საცხოვრებელი ფართით 
სარგებლობის ქირის კომპენსაციის გაზრდაზე თანხმობის მიცემის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. ჩოქური  

.    .    . 

26. სხვადასხვა 15 წთ. 

  


