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6 ივლისი 2016 წ.                               
                                                                                                     10 სთ.00 წთ.  

 
1. „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 N02.01.25 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების 
განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის                          
29 დეკემბრის №33-129  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსათვის წარდგენის თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული „სამედიცინო და სხვა სოციალური 
საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების“  ქვეპროგრამის 
განხორციელების წესის  დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
მოწონებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსათვის წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

4. „ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ლილოს მიუსაფართა 
თავშესაფრის“ დაფუძნებისა და დირექტორის დანიშვნის 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 
წლის 5  აგვისტოს  N31.13.933 განკარგულებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე  

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

5. საქართველოს დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის 
რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 
კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) 
ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის, 
აგრეთვე საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ მგზავრთა 
გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე 
ზოგიერთი კატეგორიის პირების სამგზავრო პლასტიკური 
ბარათებით უზრუნველყოფის ღონისძიების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ვ. აბულაძე 

.    .    . 

6. ფესტივალ  „არტ გენის“ M3 კატეგორიის ავტობუსებით 
მომსახურების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ვ. აბულაძე 

 .    .    . 
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7. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით  
გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების 
განმახორციელებელი  ორგანიზაციების ნუსხის დამტკიცების 
შესახებ“ ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 
წლის 6 იანვრის #01.01.01 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. მიქავა 

.    .    . 

8. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
პროგრამისათვის - „2015 წლის 13-14 ივნისს ძლიერი წვიმის 
შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები“ - 
დამტკიცებული მოცულობის ფარგლებში ასიგნებების 
განაწილების შესახებ“ ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2016 წლის 13 იანვრის #02.09.33 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. მიქავა 

.    .    . 

9. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
ქვეპროგრამისათვის - „სპორტული დაწესებულებების 
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა“ -  
დამტკიცებული მოცულობის ფარგლებში ასიგნებების 
განაწილების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2016 წლის 13 იანვრის #02.08.32 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. მიქავა 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „თბილისის 
ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების“ (ს/კ:405155898)  
საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის დამტკიცებაზე  
თანხმობის  თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 
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11. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების (სპორტული ცენტრები) 
საშტატო ნუსხის, შტატგარეშე მოსამსახურეების რიცხოვნობისა  და 
სახელფასო ფონდის დამტკიცებაზე  თანხმობის მიცემის თაობაზე“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის  24 
თებერვლის № 08.26.173 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „თბილისის 
პარასპორტის განვითარების ცენტრის“ (ს/კ:400098443) 
შტატგარეშე  თანამშრომლის შრომის ანაზღაურების შეთანხმების 
თაობაზე   
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

13. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის 
კულტურული ღონისძიებების ცენტრის“ მიერ საკუთარი 
სახსრებით და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის 
ბიუჯეტით კულტურის ღონისძიებების პროგრამიდან 
გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი 
ღონისძიებების მიმართულებების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის  2016 წლის 6 იანვრის 
#01.07.07 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

14. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ ,,ქ. თბილისის 
თოჯინების მუზეუმის“ (ს/კ: 204545233) შენობის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოებისთვის პროექტის მოსამზადებლად თანხის  გამოყოფის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 
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15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული  შპს  „თბილსერვის ჯგუფის“ 
(ს/კ:206267494) კაპიტალის შემცირების  თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ნიკოლეიშვილი 

.    .    . 

16. „ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში 
არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 
ნასყიდობის შესახებ“ ქ. თბილისის მერიის სსიპ - ქონების მართვის 
სააგენტოსა და შპს „ას ჯორჯიას“ (ს/კ: 406024270) შორის 2011 წლის 
29 ივლისს გაფორმებული ხელშეკრულებით  (სანოტარო 
მოქმედების რეგისტრაციის N110793575, დამოწმების თარიღი: 
29/07/2011)  გათვალისწინებული ვალდებულებების  შპს „ას 
ჯორჯიას“ (ს/ნ 406024270) მიერ სრულად შესრულების 
დადასტურებისა და შესაბამისი საბანკო გარანტიის დაბრუნების 
საკითხის მოწონების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

 .    .    . 

17. ქ. თბილისში, წყნეთის გზატკეცილზე, #43-ის მიმდებარედ 
არსებული 2019 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
#01.14.06.007.055) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის და 
დაინტერესებულ პირთან - ირაკლი მელაშვილთან (პ/ნ: 
01015003547) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების 
პროექტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან 
შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

18. ქ. თბილისში, ვაშლიჯვრის დასახლებაში, მუხრან მაჭავარიანის 
ქუჩის მიმდებარედ არსებული 296 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: #01.10.18.006.121) და ქ. თბილისში, 
ვაშლიჯვრის დასახლებაში, ზონა II-ში მდებარე 803 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.10.18.006.071) გაცვლის 
ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ 
კომპანიასთან - შპს „მმბ“-სთან (ს/კ:205047741) გასაფორმებელი 
შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 

15 წთ. 
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წარდგენის თაობაზე  
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

19. ქ. თბილისში, ოქროყანაში მდებარე ნაკვეთი 03/029-ის მიერ 
დაკავებული 1852672 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
№01.15.01.003.035) ფართობის შემცირებით საზღვრების 
კორექტირების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    .  

20. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 

 


