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27 ივლისი 2016 წ.                               
                                                                                                     10 სთ.00 წთ.  

 
1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის                       

6 თვის შესრულების მიმოხილვის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

 .    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების 
შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 
წლის 6 იანვრის №01.02.02 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

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

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      



 
 

 - 2 - 

 

 
 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

4. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,თბილისის 
განვითარების ფონდის“ მიერ ქალაქის განვითარების 
ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა პროექტების 
განსახორციელებლად საჭირო ხარჯების დაფინანსების შესახებ” 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 13 
იანვრის №02.01.25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ი. ლექვინაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის უფროსის 
დიმიტრი მოსულიშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა 
და  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის უფროსის 
მოადგილის (სანებართვო საკითხებში) ზურაბ წიკლაურისათვის 
ამავე სამსახურის უფროსის მოვალეობის შესრულების 
დაკისრების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ლექვინაძე 

.    .    . 

6. „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის 
მიზნით ავტობუსების (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების 
დადგენის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენის თაობაზე“  ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 წლის 26 
ნოემბრის №17.02.201 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 
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7. „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 

.    .    . 

8. „ქ. თბილისის მთავრობის 100% - იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული კომპანიების, შპს „სანიაღვრე 
მეურნეობისა“ და შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ მიმართ ზოგიერთი 
ღონისძიებების განხორციელების შესახებ“ ქ. თბილისის 
მთავრობის 2010 წლის 11 ნოემბრის N30.41.1427 დადგენილების 
ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და  ქ. თბილისის 
მთავრობის 100% - იანი წილობრივი მონაწილეობით 
დაფუძნებული  შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ მიმართ ზოგიერთი 
ღონისძიების განხორციელების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის N35.53.1648 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე   
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში არსებული 468 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: #01.14.06.003.025) სახელმწიფოსთვის 
უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

 .    .    . 

10. ქ. თბილისში, დიდი დიღმის I მიკრორაიონში, ცენტრალური 
გზის მიმდებარედ არსებული 160 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასატრო კოდი: №01.10.06.014.110) შპს „ტერა TERRA“-სთვის 
(ს/კ: 400076092) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის 
უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 
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მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 
„სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი 
ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრის“ (ს/კ: 205291771)  
საპრემიო ფონდის, საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკაციო 
ხარჯების ლიმიტების განსაზღვრაზე თანხმობის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

12. „ა(ა)იპ „ქ.თბილისის მერიის მ. გეგელიას სახელობის 
ტანვარჯიშის  სახეობათა აკრობატიკის სპორტული ცენტრისა“  
და ა(ა)იპ  ქ.თბილისის მერიის „გ. ეგნატაშვილის სახელობის 
ტანვარჯიშის სახეობათა ოლიმპიური მზადების სპორტული 
ცენტრის“  რეორგანიზაციის პროცესის დასრულების თაობაზე“  
ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის                
13 ოქტომბრის №41.22.1198 განკარგულებაში ცვლილების 
შეტანის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მოსწავლე-
ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის“ (ს/კ: 404494980)  
დირექტორის შესარჩევი  საკონკურსო კომისიის შექმნის,  მისი 
დებულების, დირექტორის თანამდებობაზე გამოცხადებული 
კონკურსის პირობების, საკვალიფიკაციო მოთხოვნების, 
კონკურსის ეტაპების განრიგისა და შეფასების ფორმების 
დამტკიცების  თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „მიხეილ 

15 წთ. 
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კეკელიძის სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა კალათბურთის 
სასახლისთვის“ (ს/კ: 404443447)  თანხის გამოყოფის თაობაზე 
 

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - 
„ქ.თბილისის მერიის მ. კეკელიძის სახელობის კალათბურთის 
ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/კ: 
401962569) თანხის გამოყოფის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის გამგეობის 
ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეებისათვის დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის კომპენსაციის 
გაცემაზე თანხმობის  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ტურძელაძე  

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საბურთალოს რაიონის 
ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქე ნათია გურგენიძისათვის 
(პ/ნ 01001019188) დროებითი საცხოვრებელი ფართით 
სარგებლობის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ბ. მიქაუტაძე 

.    .    .  

18. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 

               
 


