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11 იანვარი 2017 წ.                               
                                                                                                  10 სთ.00 წთ.  

 
1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გენდერული სტრატეგიის 

დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ს. გიგანი 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული 
სოციალური დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების 
დამტკიცების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

3. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული „სამედიცინო და სხვა სოციალური 
საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების“ ქვეპროგრამის 
განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 აგვისტოს №19-55  
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
მოწონებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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საკრებულოსათვის წარდგენის თაობაზე 

 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

4. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების 
განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-92  
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
მოწონებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსათვის წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

5. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირთა საკურორტო მომსახურების’’ ქვეპროგრამის (კოდი: 06 02 04 
01) ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდის და 
მისი გამყოლის საკურორტო მომსახურების დასაფინანსებლად 
ვაუჩერის გაცემის და ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
პროექტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის 
წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

6. „ეროვნული სკრინინგ-ცენტრის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიულ  პირად დაფუძნების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მთავრობის 2008 წლის 27 თებერვლის  N03.37.122 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 
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7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების - ხელოვნების და ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ.თბილისის მოსწავლე - 
ახალგაზრდობის სახლის“ (ს/კ:204526352) სასწავლო-შემოქმედებით 
პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების 
რაოდენობის შესაბამისად (წარმატებული მოსწავლეებისა და 
მასწავლებელების წახალისების მიზნით) დაფინანსების პროგრამის 
განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ხატისკაცი 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ზოგიერთი არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის მიმართ გასატარებელი 
ღონისძიებების შესახებ  

15 წთ. 

მომხს. ნ. ხატისკაცი 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის მერიის 
საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდის“ (ს/კ:202064942) საშტატო 
ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. ნასრაშვილი 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ  „ქ. თბილისის 
ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლის“ (ს/კ:202056069)  
საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. ნასრაშვილი 

  .    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის  კამერული დასი 
- თბილისის თანამედროვე ბალეტის“ (ს/კ:402030315) საშტატო 
ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს შეთანხების შესახებ 
 

15 წთ. 
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მომხს. მ. ნასრაშვილი 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის დამტკიცებული 
ბიუჯეტის „სახელოვნებო  განათლების  ხელშეწყობა“ (კოდი: 08 02)  
პროგრამით გათვალისწინებული არამოთხოვნადი სპეციალობების 
შენარჩუნების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ზოგიერთი ხელოვნების სკოლისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. ნასრაშვილი 

 .    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების-ხელოვნების სკოლებისა 
და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის  
მერიის  სერგო  ზაქარიაძის  სახელობის ტრადიციული და 
თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის“ (ს/კ:202887395) თანხის 
გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. ნასრაშვილი 

.    .    . 

14. „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 

.    .    . 

15. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - წყალბურთელთა გუნდი 
„თბილისის“  (ს/კ:205287866)    საშტატო ნუსხისა და სახელფასო 
ფონდის დამტკიცებაზე  თანხმობის  თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის  20 აპრილის №15.10.349 

15 წთ. 
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განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  
 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირი „თბილისის პარასპორტის 
განვითარების ცენტრის“ (ს/კ:400098443) საწვავის ხარჯის 
ყოველთვიური ლიმიტის განსაზღვრაზე თანხმობის  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, 
სპორტისა და ახალგაზრდულ  საქმეთა საქალაქო სამსახურის 
შტატგარეშე მოსამსახურის   შრომითი ანაზღაურების შეთანხმების   
თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით 
ქვეპროგრამისათვის - „სპორტული დაწესებულებების 
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა“ 
(კოდი: 08 06 04)  დამტკიცებული მოცულობის ფარგლებში 
ასიგნებების განაწილების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

19. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის 
სააგენტოს  რიგი ხარჯების განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის 
შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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20. ქ. თბილისში, ხუდადოვის ქუჩის მიმდებარედ არსებული 2643 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.16.02.013.005) სსიპ - 
საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი 
ეკლესიისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და 
შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

21. ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილსა და შერვაშიძის ქუჩას შორის 
მდებარე 900 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
№01.17.08.075.025), ქ. თბილისში, საქართველოს ერთიანობისათვის 
მებრძოლთა ქუჩაზე მდებარე 1817 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 
კოდი: №01.19.20.001.108), ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის 
ხეივანი მე-12 კილომეტრზე მდებარე 1367 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №01.72.14.007.615), ქ.თბილისში, ნუცუბიძე-
ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ 2173 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.11.001.168)  შპს „კაზ 
ფროფერთი მენეჯმენტ ისთ“-ისთვის (ს/კ:404520363) პირდაპირი 
განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით 
გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    .  

22. ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში მდებარე 3877781 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №72.13.14.442) საზღვრების  
ფართობის შემცირებით კორექტირების  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

23. ქ. თბილისში, დიდ ლილოში არსებული 3665 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №81.08.09.343) საზღვრების  ფართობის 
შემცირებით კორექტირების  შესახებ 
 

15 წთ. 
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მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

24. მოქალაქე მამუკა კანთელაძეზე (პ/ნ 01025011166) დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის კომპენსაციის 
გაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ბ. მიქაუტაძე 

.    .    .  

25.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 
 


