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12 აპრილი 2017 წ.                               
                                                                                                      10 სთ.00 წთ.  

 
1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის განვითარების 

ფონდის“ (ს/კ 404384974) მიერ  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული „ქალაქის განვითარების 
ხელშეწყობის“ პროგრამის (კოდი: 02 10) ფარგლებში 
განსახორციელებელი მიმართულებების/ღონისძიებების შეთანხმების 
თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის           
1 თებერვლის №05.01.80 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის „მუნიციპალური სერვისების განვითარების 
სააგენტოს“ (ს/კ  405026877) საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი 
სარგოების დამტკიცებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 20 აპრილის 
№15.02.341 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ლექვინაძე 

.    .    . 

3. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის „მუნიციპალური სერვისების განვითარების 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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სააგენტოს“ (ს/კ  405026877) 2017 წლის საპრემიო ფონდის, სახელფასო 
დანამატების, შესაძენი საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების 
ლიმიტების დამტკიცებაზე თანხმობის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 25 იანვრის №04.15.72 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

მომხს. ი. ლექვინაძე 

.    .    . 

4. „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 
საშუალებების პარკირების ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 8 თებერვლის 
106.01.98 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე  

.    .    . 

5. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებულ  უქმე და 
დასვენების დღეებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში მგზავრთა გადაყვანის რეგულირების 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

6. შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ (ს/კ 206267494) კაპიტალის ცვლილების 
(გაზრდა) შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. გ. წერეთელი 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების 
დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების 
ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს.  გ. თალაკვაძე 
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.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობების, საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების 2016 წლის წლიური 
ბუღალტრული ანგარიშგების  მომზადების წარმოდგენის ვადის 
განსაზღვრის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს.  გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ასიგნებების გადანაწილების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს.  გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით 
ქვეპროგრამისათვის  - „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  
ხელშეწყობა“ (კოდი:  07 01 02)  დამტკიცებული მოცულობის ფარგლებში 
ასიგნებების განაწილების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს.  გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

11. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების 
განმახორციელებელი  ორგანიზაციების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 
ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 28 
დეკემბრის #50.15.1061 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს.  გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ „თბილისის 
საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს“ (ს/კ 404905475)  მიერ 
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით 

15 წთ. 
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შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელების შესახებ 
 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ „თბილისის 
საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოსთვის“ (ს/კ 404905475)  
სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვისა და განვითარების 
პროგრამის ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების გაუმჯობესების 
ღონისძიებათა განხორციელებაზე თანხმობის  შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების 
ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 
„საქართველოს ეროვნული ფედერაცია „სპორტი ყველასათვის“ (ს/კ 
204898129) დაფინანსების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების 
ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 
„თბილისის  ფეხბურთის ფედერაციის“  (ს/კ 202888054) დაფინანსების 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების 
ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის               
„ ქ.თბილისის ბეისბოლის და სოფტბოლის ფედერაციის“ (ს/კ 205280863) 
დაფინანსების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 
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.    .    . 

17. პროექტის „გაუფრთხილდი ისტორიას“ განსახორციელებლად ა(ა)იპ 
„საქართველოს კულტურის პალატის“( ს/კ 404441458) დაფინანსების 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

18. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის 
ზაჰესის ზურაბ ანჯაფარიძის  სახელობის №5 ხელოვნების სკოლასა“ 
(ს/კ 236094141) და  ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის პ. ამირანაშვილის  
სახელობის №18 ხელოვნების სკოლაში“ (ს/კ 200037548) კაპიტალური 
რემონტისთვის პროექტების მოსამზადებლად თანხის  გამოყოფის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

19. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ  „თბილისის 
კულტურული ღონისძიებების ცენტრის“ (ს/კ 404906170)   საკუთრებაში  
არსებული  ავტომანქანის  ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტისათვის  
უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადმოცემის შესახებ   
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

20. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ  „თბილისის 
მუნიციპალური თავშესაფარის“  (ს/კ 406153111)   საკუთრებაში  
არსებული მოძრავი ქონების ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტისათვის  უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადმოცემის 
შესახებ   
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ხუცურაული 

.    .    . 

21.  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის 
მუნიციპალური თავშესაფრის“ (ს/კ 406153111) მიერ ა(ა)იპ „წმ. მამა 

15 წთ. 
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გაბრიელის სახელობის მიუსაფარი მოხუცებულების პალიატიური 
ჰოსპისისათვის“ (ს/კ  06084605) მოძრავი ქონების გადაცემაზე 
თანხმობის შესახებ 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

22. „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 

.    .    . 

23. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის „ეროვნული სკრინინგ-ცენტრის“ (ს/კ 202442730) 
საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების შეთანხმების 
თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

24. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების განკარგვის მიზნით 
დადებულ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული საკითხების 
შემსწავლელი კომისიის შექმნის შესახებ“  ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის  2014 წლის 3 სექტემბრის                  
№05.06.34  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

25. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოს, შპს „ჰერმესის“ (ს/კ 202888349) 

15 წთ. 
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2016 წლის საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობისა და „ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 
დაფუძნებული შპს „ჰერმესის” (ს/კ 202888349) 2017  წლის 
ხარჯთაღრიცხვის გეგმის (ლარებში) შეთანხმებისა და კომპანიისთვის 
კაპიტალის 10%-ზე მეტი ღირებულებების სამეურნეო გარიგებათა 
დადებასთან დაკავშირებით თანხმობის გაცემის შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 28 დეკემბრის 
№50.43.1089 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

26. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი 
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ფიზიკურ პირთა (ოჯახთა) 
საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა 
სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესით“ გათვალისწინებულ 
პირთა (ოჯახთა) სიის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 25 დეკემბრის №52.01.1494 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

27. ქ. თბილისში, თემქის დასახლების III მიკრორაიონის II კვარტალის #36, 
#37, #38 კორპუსების მიმდებარედ, 850 კვ.მ  მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: #01.12.02.013.061) სსიპ - საქართველოს 
სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ 
204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და 
შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

28. ქ. თბილისში, ილია ვეკუას ქ. №51-ის მიმდებარედ არსებული მიწის 
ნაკვეთების (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.014.093; №01.11.12.014.094) 
პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის 
ფორმით შპს „ორიგინალი +“-ისთვის (ს/კ 400081095) გადაცემის 

15 წთ. 
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საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

29. ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზირი №38-ის მიმდებარედ არსებული 63  
კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: № 01.15.05.009.030)  30 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის შპს „ბერნინისთვის“ (ს/კ 400189666) პირდაპირი 
განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით 
გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

30. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის 
სააგენტოს გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული სარგებლობის 
საფასურის (ქირის) გადაუხდელობისათვის დაკისრებული/ 
დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან  ზაზა დოლიძის (პ/ნ 01023003897) 
გათავისუფლების საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

31. შპს „დიენს DNS“-ის (ს/კ 405023040) მიერ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს 2014 წლის 20 
თებერვლის №QN1189886 გადაწვეტილებით გათვალისწინებული 
ვალდებულების დროულად შეუსრულებლობის გამო დარიცხული 
პირგასამტეხლოსაგან გათავისუფლების საკითხის  ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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32. ქ. თბილისში, დაბა კოჯორში მდებარე  53880 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №81.01.08.901) საზღვრების  ფართობის შემცირებით 
კორექტირების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

33. ქ. თბილისში, მარშალ გელოვანის გამზირი №4-ში მდებარე 49470 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.11.001.097) გამიჯვნაზე 
თანხმობის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

34. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „დავით ანდღულაძის 
სახელობის №14 ხელოვნების სკოლის" (ს/კ 202053295)  მოძრავი ქონების 
აუქციონის ფორმით გასხვისების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

35. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონში მცხოვრები 
მოქალაქე გიორგი ბეროზაშვილისთვის (პ/ნ 01017028272)  დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის საკომპენსაციო თანხის 
გაზრდაზე თანხმობის  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. არჩვაძე 

.    .    . 

36.                 საიდუმლო 
 

15 წთ. 

 

.    .    .  

37.                        სხვადასხვა 15 წთ. 
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