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25 იანვარი 2017 წ.                               
                                                                                                  10 სთ.00 წთ.  

 
1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

გამწვანებული ტერიტორიების და დასასვენებელი ადგილების 
მოვლა-პატრონობასა და მწვანე ნარგავების აღრიცხვაზე ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და 
გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფლებამოსილ ორგანოდ 
განსაზღვრის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ქარცივაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის 
ზოოლოგიური პარკის“ (ს/კ:404902414) საშტატო ნუსხისა და 
თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცებაზე თანხმობის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ი. ქარცივაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის 
ზოოლოგიური პარკის“ (ს/კ:404902414) 2017 წლის სახელფასო 
დანამატების, საპრემიო ფონდისა და გასაწევი საკომუნიკაციო 
ხარჯების ლიმიტების დამტკიცებაზე თანხმობის თაობაზე 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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მომხს. ი. ქარცივაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო 
დახმარების ცენტრის 2017 წლის საპრემიო ფონდის განსაზღვრაზე 
თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. გვარამია 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - სასწრაფო 
სამედიცინო დახმარების ცენტრის საკუთრებაში რიცხული 
მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით საკუთრების 
უფლებით გადაცემაზე თანხმობის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. მ. გვარამია 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
მოძრავი ქონების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი 
წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული  შპს „თბილსერვის 
ჯგუფისთვის“ (ს/კ:206267494) უსასყიდლოდ საკუთრებაში 
გადაცემის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

7. შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ (ს/კ:206267494) საკუთრებაში არსებულ, 
№81.09.33.345 და №81.09.33.349 საკადასტრო კოდებით 
რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთებზე,  შპს „კა დე ვე ჯორჯია“-ს (ს/კ: 
405092956) მიერ მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 
გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობის ნებართვის მიღების 
მიზნით აუცილებელი ღონისძიებების განსახორციელებლად, შპს 
„თბილსერვის ჯგუფისათვის“ (ს/კ: 206267494 )  თანხმობის მიცემის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. კუბლაშვილი 
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.    .    . 

8. ქ.თბილისში, დიდ ლილოში მდებარე 812 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №81.08.07.497) სსიპ - საერთო სასამართლოების 
დეპარტამენტისთვის (ს/კ:203860642) პირდაპირი განკარგვის წესით 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო აღნაგობის ფორმით  
გადაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 100%-იანი 
წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „წყალთა სახეობის 
ცენტრი - ტონუსის“ (ს/კ:205267085) 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის 
გეგმის, საშტატო განრიგის, კომპანიაში დასაქმებულთა 
თანამდებობრივი სარგოსა და კომპანიის მიერ გასაწევი 
მომსახურების საფასურის ოდენობის შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 6 დეკემბრის 
№47.03.973 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 28 
დეკემბრის №50.14.1060 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

11. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის 
საქალაქო სამსახურის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების 
ფარგლებში დასაფინანსებელი კულტურის სფეროს პროექტების 
განმხილველი კომისიის შექმნისა და მისი დებულების 
დამტკიცების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2016 წლის 6 აპრილის N13.21.314 განკარგულების 

15 წთ. 
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ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

 

მომხს. ი. მაქაცარია  

.    .    . 

12. სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური 
მოსწრების მქონე მოსწავლეების  რაოდენობის შესაბამისად, ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიუდიული პირების-ხელოვნების სკოლების  დაფინანსების 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია  

.    .    . 

13. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის ილია 
ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმის“ (ს/კ: 
202336383), ა(ა)იპ „ზაქარია ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-
მუზეუმის“ (ს/კ:204514533), ა(ა)იპ „ქ. თბილისის ნიკოლოზ 
ბარათაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმის“ (ს/კ:204512973), 
ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მიხეილ ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-
მუზეუმის“ (ს/კ:204513990), ა(ა)იპ „ქ. თბილისის გალაკტიონ 
ტაბიძის მემორიალური ბინა-მუზეუმის“ (ს/კ:202063300), ა(ა)იპ „ქ. 
თბილისის ვახტანგ ჭაბუკიანის მემორიალური ბინა-მუზეუმის“ 
(ს/კ: 202166556), ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერაბ კოსტავას მემორიალური 
სახლ-მუზეუმის“ (ს/კ:203851661), ა(ა)იპ „ქ. თბილისის სოსო 
წერეთლის მემორიალური ბინა-მუზეუმის“ (ს/კ:202336105) და 
ა(ა)იპ „ქ. თბილისის თოჯინების მუზეუმის” (ს/კ 204545233)  
რეორგანიზაციის (შერწყმა /გაერთიანება)  პროცესის დასრულებისა 
და ა(ა)იპ „მუზეუმების გაერთიანების“ დაფუძნების თაობაზე“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 29 
ივლისის N30.02.651 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია  

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - ა(ა)იპ „კასტირიონის“ (ს/კ:204443236) 

15 წთ. 
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დაფინანსების თაობაზე 
 

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „თბილისის პარასპორტის 
განვითარების ცენტრისათვის“ (ს/კ:400098443) რიგი ხარჯების 
გასაწევად  თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქეებისთვის დროებითი საცხოვრებელი ფართით 
სარგებლობის  ქირის საკომპენსაციო თანხის გაცემაზე თანხმობის  
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. არჩვაძე 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქეების კატია მარტიროსიანის (პ/ნ  01015020272) 
და აზგუშ ვართანოვისთვის (პ/ნ 01015016868) დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობისათვის ქირის კომპენსაციის 
გაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. კოპალეიშვილი 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ჩუღურეთის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქე მიხეილ კახიანისათვის (პ/ნ 01030030244) 
სოციალური დახმარების გაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ჩიკვილაძე 

.    .    .  
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19.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 

 
 


