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25 მაისი 2016 წ.                               
                                                                                                     10 სთ.00 წთ.  

 
1. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის 

პროგრამის ფარგლებში, ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღების 
მშენებლობისთვის განსახორციელებელი მოსამზადებელი 
ღონისძიებების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. 2016 წლის ივლისში ფუნქციონირებადი სკოლამდელი აღზრდის 
საჯარო დაწესებულებების განსაზღვრისა და სკოლამდელი 
აღზრდის საჯარო დაწესებულებებში ახალი 2016-2017 სასწავლო - 
სააღმზრდელო წლის შეუფერხებლად დაწყებისთვის   
გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ  

 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის- 
„სპორტული ცენტრი ლილოსთვის“ (ს/კ:406138291)  თანხის 
გამოყოფის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      



 
 

 - 2 - 

 

 
 

.    .    . 

4.  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „საქართველოს სასკოლო სპორტის ეროვნული 
ფედერაციის“ (ს/კ: 401981959)  დაფინანსების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „საქართველოს  პანკრატიონის, გრეპლინგისა 
და ბელტ რესლინგის ეროვნული ფედერაციის“ (ს/კ:406148100)  
დაფინანსების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საქალაქო სასაფლაოების 
ფარგლების დაზუსტებისა და მათზე შპს ,,ჰერმესისთვის“ 
უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 29 აპრილის №17.24.485 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ 
№01.16.03.043.041, №01.11.04.025.007 და №01.72.14.093.983 
საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებულ კუკიის, ქვემო ავჭალისა 
და მუხათგვერდის საქალაქო სასაფლაოებზე სამშენებლო-
სარემონტო სამუშაოების წარმოებაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 100%-იანი 
წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „წყალთა სახეობის 
ცენტრი - ტონუსის“ 2016 წლის ხარჯთაღრიცხვის გეგმის, 

15 წთ. 
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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 შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 24 თებერვლის 
№08.17.164 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული,                        
ქ. თბილისში, მუხიანის III მიკრორაიონის კორპუსი N11-ის 
მიმდებარედ, უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 
N01.11.13.005.023) ა(ა)იპ - საქართველოს ძიუდოს ეროვნული 
ფედერაციისთვის (ს/კ: N204889282)   პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 
გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთან შეთანხმების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული,                        
ქ. თბილისში, დგებუაძის ქუჩა N1-ში მდებარე უძრავი ქონების 
(საკადასტრო კოდი: №01.13.08.001.007.01.550) ა(ა)იპ -„არეტესთვის“ 
(ს/კ:  N404510445)   პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის 
საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის  თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული,                    
ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №61-ის მიმდებარედ, 9 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის  (საკადასატრო კოდი: №01.14.03.021.020) შპს „დაი“-
სთვის (ს/კ: 405113666) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ,                     
ქ. თბილისში, დიდი დიღმის III მიკრორაიონის მიმდებარედ, 
977კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთზე (ნაკვეთი 42/123, საკადასტრო 
კოდი: №01.72.14.042.123) საკუთრების უფლების რეგისტრაციის 
გაუქმების  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

13. მთაწმინდის პარკთან („ბომბორა“) დამაკავშირებელი საბაგირო 
გზის მშენებლობისთვის განსახორციელებელი ზოგიერთი 
ღონისძიების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. გურგენიძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიისათვის“ (ს/კ: 202886788) მის მიერ დაფუძნებული 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - 
„თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის საფეხბურთო კლუბში“ (ს/კ: 
401968242) ფულადი შენატანის განხორციელებაზე თანხმობის  
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. გურგენიძე 

.    .    . 

15. „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების 

15 წთ. 
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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“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის 
N52.15.1508 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის 
თაობაზე 

მომხს. ბ. მიქაუტაძე, დ. ორმოცაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობის 
მიერ მოქალაქეებისათვის დროებითი საცხოვრებელი ფართით 
სარგებლობის ქირის კომპენსაციის გაცემასა და გაზრდაზე 
თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ს. ბურდულაძე 

.    .    . 

17. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 
 

 
 


