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23 დეკემბერი   2015 წ.                               
                                                                                                       10 სთ.00 წთ.  

  

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების 
განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
მოწონებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსათვის წარდგენის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს.  გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული 
სოციალური დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების 
დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონებისა და ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის წარდგენის 
თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

3. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის, ასევე 
საქართველოს იმ მოქალაქეებისათვის, რომლებსაც ფაქტობრივი 
საცხოვრებელი ადგილი გააჩნიათ თბილისში და რეგისტრირებულნი 
არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან 
ბაზაში, სოციალური დახმარებისა და სხვა სერვისების 

15 წთ. 

           

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 
 

დღის  წესრიგი                                                                                                                       
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ხელმისაწვდომობის განხორციელების წესის შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 სექტემბრის 
№7-13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
პროექტის მოწონებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსათვის წარდგენის შესახებ 
 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

4. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის „შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის 
ხელშეწყობის ქვეპროგრამის განხორციელების წესის“ დამტკიცების 
თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 
წლის 2 მარტის №4-14 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 ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული „დანგრეული საცხოვრებელი სახლების 
მაცხოვრებელთა კომპენსაციის“ ქვეპროგრამის განხორციელების წესის 
დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსათვის წინადადების წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ბ. მიქაუტაძე 

.    .    . 

6. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის,                                 
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის,                                       
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საქალაქო სამსახურებისა და 
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონული გამგეობების მიერ 
გაცემული საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის 
გადახდის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-87 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსათვის წინადადების წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 
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მომხს. გ. რომანაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 
დაგვა-დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის მომსახურების 
ორგანიზების კონკრეტული ფორმის გამოყენებაზე  ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან თანხმობის გამოთხოვის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. კუბლაშვილი 

.    .    . 

8. „ა(ა)იპ - „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის“  მართვის 
სტრუქტურის, დასაქმებულთა  სახელფასო განაკვეთების და წლიური 
ხარჯთაღრიცხვის გეგმის შეთანხმების შესახებ“  ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის  მთავრობის 2014 წლის 31 დეკემბრის N01.03.03 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და „ა(ა)იპ - ,,თბილისის 
მუნიციპალური ლაბორატორიისათვის“ შტატგარეშე თანამშრომელთა 
რიცხოვნობის განსაზღვრის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის  8 აპირილის  N14.41.416 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. კუბლაშვილი 

.    .    . 

9. „ა(ა)იპ - „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის“ მართვის 
სტრუქტურის, დასაქმებულთა  სახელფასო განაკვეთების და წლიური 
ხარჯთაღრიცხვის გეგმის შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის  მთავრობის 2014 წლის 31 დეკემბრის N01.03.03 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. კუბლაშვილი 

.    .    . 

10. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის – ტექნოლოგიური განვითარების ფონდის წესდების 
(დებულება) დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14  ნოემბრის №14-26 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“  ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის წინადადების წარდგენის 

15 წთ. 
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თაობაზე 

მომხს. კ. გვანცელაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ცხოველთა მონიტორინგის 
სააგენტოს დირექტორის  თანამდებობაზე თეიმურაზ ფხალაძის 
დანიშვნის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ხელაია  

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებული 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - 
„მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოს“ 
ხარჯთაღრიცხვის, საწვავისა და საკომუნიკაციო ხარჯების ლიმიტების 
დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 
2015 წლის 2 სექტემბრის №35.03.1022 განკარგულებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე 
   

15 წთ. 

მომხს. გ. ხელაია  

.    .    . 

13. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების პროგრამული უზრუნველყოფის რეზერვირებისა და 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული 
შენობის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ტექნიკის 
შესაძენად გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 28 იანვრის #04.15.94 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. პ. ჯაჭვლიანი 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კუთვნილი საახალწლო 
ილუმინაციებისა და აქსესუარების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ  
საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. პ. ჯაჭვლიანი 
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.    .    . 

15. „ქ. თბილისის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 
დაფუძნებული შპს „ჰერმესის“ სტრუქტურის, საშტატო განრიგის, 
კომპანიაში დასაქმებულთა სახელფასო განაკვეთების შეთანხმების 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2014 წლის 30 იანვრის №03.29.108 
დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

16. შპს „ჰერმესის” 2016 წლის ხარჯთაღრიცხვის გეგმის, საშტატო განრიგის, 
კომპანიაში დასაქმებულთა სახელფასო განაკვეთებისა და კომპანიის 
კაპიტალის 10%-ზე მეტი ღირებულებების სამეურნეო გარიგებათა 
დადებასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

17. „შპს „სინათლის ქალაქის” კაპიტალის ცვლილებისთვის (გაზრდა) 
შესაბამისი ღონისძიებების გატარების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 20 ოქტომბრის №42.02.1206 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

18. „შპს „სინათლის ქალაქის“ კაპიტალის ცვლილების (გაზრდა) შესახებ“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 11 ნოემბრის 
№45.27.1300 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

19. შპს „სინათლის ქალაქის“ კაპიტალის გაზრდის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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20. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „წყალთა სახეობის ცენტრი - 
ტონუსის“ წლიური ხარჯთაღრიცხვის გეგმის, კომპანიაში დასაქმებულთა 
სახელფასო განაკვეთების, საშტატო განრიგისა და კომპანიის მიერ 
გაწეული მომსახურების საფასურის ოდენობის შეთანხმების შესახებ“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 21 
ოქტომბრის №42.18.1222 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

21. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 100%-ანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „წყალთა სახეობის ცენტრი - 
ტონუსის“ 2016 წლის ხარჯთაღრიცხვის გეგმის, კომპანიაში 
დასაქმებულთა სახელფასო განაკვეთების, საშტატო განრიგისა და 
კომპანიის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის ოდენობის 
შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

22. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ საკუთრებაში რიცხული სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის 
შედეგად დაზიანებული მოძრავი ნივთის მზღვეველისთვის, ამ ნივთის 
სადაზღვევო ღირებულების ანაზღაურების სანაცვლოდ გადაცემის 
შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

23. ა(ა)იპ  თბილისის ზოოლოგიური პარკის მიერ,  ა(ა)იპ თბილისის 
ზოოლოგიური პარკისათვის ქ.თბილისის მთავრობის 2011 წლის 11 
ოქტომბრის N28.19.1122 დადგენილების შესაბამისად უსასყიდლო 
უზუფრუქტის ფორმით გადაცემული, ქ.თბილისში, კოსტავას ქ.№64-ში 
მდებარე  ქონებიდან განსაზღვრული ფართების მესამე პირებისათვის 
სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ გაფორმებული 
ხელშეკრულებების (გადაწყვეტილებები) პირობების დარღვევისათვის 
დაკისრებული პირგასამტეხლოსაგან განთავისუფლების საკითხის 
თაობაზე  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

15 წთ. 
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თანხმობის მიღებისა და ამავე ხელშეკრულებებით (გადაწყვეტილებები) 
განსაზღვრული პირობის (პირობები) შეცვლის შესახებ 
გადაწყვეტილების მისაღებად  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის წინადადების წარდგენის თაობაზე 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

24. ქალაქ თბილისის თვითმმართველ ერთეულსა და ამხანაგობა - 
„კრწანისი 21-ს“ შორის 2010 წლის 15 ივნისს გაფორმებული 
ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებისაგან 
გათავისუფლების თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თანხმობის მიღების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

25. „შპს „მომავლის სკოლასთან“ 2001 წლის პირველ ნოემბერს 
გაფორმებულ იჯარის ხელშეკრულებაში (რეესტრში რეგისტრაციის 
N1/4313) ცვლილებების შეტანისა და წლიური საიჯარო ქირის, საიჯარო 
პირობების ახალი რედაქციით ჩამოყალიბების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მთავრობის 2012 წლის 15 ნოემბრის N31.19.1121 
დადგენილების საიჯარო პირობების  შეუსრულებლობისათვის 
დაკისრებული და მხარეთა შორის საბოლოო შეთანხმების მიღწევამდე 
დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლების საკითხის  
თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის 
მიღების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

26. „შპს „რადა“- სთვის ქ. თბილისში, ფარნავაზის გამზირი N7-ის გამყოფ 
ზოლზე მდებარე 1250 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 
№01.72.14.034.826) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2014 წლის 23 იანვრის N02.30.50 
დადგენილების საფუძველზე წარმოშობილი, ქ. თბილისის 
მუნიციპალიტეტსა და შპს „რადა“-ს შორის არსებული საიჯარო 
ურთიერთობის შეწყვეტისა და   შესაბამისი დადგენილების საიჯარო 
პირობების  შეუსრულებლობისათვის იჯარის უფლების შეწყვეტამდე 
დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლების საკითხის 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების 

15 წთ. 
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შესახებ 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

27. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  სსიპ - ,,ქალქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურისათვის”    ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ასიგნებებით და საკუთარი სახსრებით 
განსახორციელებელი გადასახდელების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის 
შესაბამისად გადანაწილების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 21 იანვრის № 03.08.54 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. დ. მოსულიშვილი 

.    .    . 

28. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  სსიპ - ,,ქალქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის” მიერ ახალი წლის 
სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით პრემიის გაცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. დ. მოსულიშვილი 

.    .    . 

29. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა 
და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის პროგრამებისა და 
ქვეპროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
მოწონებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსათვის წარდგენის თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

30. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის 
ფარგლებში ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 
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31. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 
ფარგლებში ა(ა)იპ „საქართველოს კალათბურთის ეროვნული 
ფედერაციის“ დაფინანსების თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს.  ი. გვილავა 

.    .    . 

32. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარემეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „ქ.თბილისის მერიის ოლიმპიური მზადების 
სპორტული ცენტრის“ ლიკვიდაციის დაწყების თაობაზე  

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

33. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  „არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „2015 წლის ახალგაზრდული ოლიმპიური 
ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის “ დაფუძნების შესახებ“  ქალაქ  
თბილისის მთავრობის 2011 წლის 30 მაისის N 13.50.549 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

34. ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „ქ.თბილისის მერიის ოლიმპიური მზადების 
კომპლექსური სპორტული ცენტრის“ დირექტორის  უფლებამოსილების 
ვადის გაგრძელების თაობაზე  

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

35. ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის -„სამართლებრივი დახმარებისა და 
საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრის“ 
დირექტორის  უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების თაობაზე  

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 
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36. ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „მოსწავლე - ახალგაზრდობის ეროვნული 
სასახლის“  დირექტორის  უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების 
თაობაზე  

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

37. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ  „ქ. თბილისის მერიის 
დავით თორაძის სახელობის #22 ხელოვნების სკოლის“  
გაზიფიცირებისთვის სამონტაჟო სამუშაოების შესასრულებლად თანხის  
გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

38. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ „ქ. თბილისის  მერიის  
სერგო ზაქარიაძის სახელობის  ტრადიციული  და  თანამედროვე  
ხელოვნების  კოლეჯის“  შენობის  სახურავის მოსაწყობად საჭირო  
პროექტის მოსამზადებლად  თანხის  გამოყოფის  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

39. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ  ხელოვნების სკოლების,  
ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლების და ა(ა)იპ სერგო ზაქარიაძის 
სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის 
თანხის გამოყოფის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2015 წლის 4 თებერვლის N05.37.133 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

40. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 28 იანვრის 
№04.03.82 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 
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მომხს. ლ. თევზაია  

.    .    . 

41. ახალი წლის და შობის ღამეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში მგზავრთა გადაყვანის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. გ. გურგენიძე 

.    .    . 

42. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


