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13 იანვარი   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  
 

15 წთ. 

მომხს.  ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული  
სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებების ერთ ბავშვზე 
გათვლილი ვაუჩერით დაფინანსების, რეგისტრაციისთვის 
ელექტრონული მისამართის განსაზღვრისა და ბაგისა და ბაღის 
ჯგუფებში აღსაზრდელთა რაოდენობის გაზრდისას, ბავშვის 
რეგისტრაციისა და მიღების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამის 
ფარგლებში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი 
ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მიზნით, ა(ა)იპ - „თბილისის 
საბავშვო ბაგა - ბაღების მართვის სააგენტოს“ მიერ 
განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ 

15 წთ. 

           

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 
 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

4. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ქ.თბილისის 
მერიის მ. კეკელიძის სახელობის კალათბურთის ოლიმპიური 
მზადების სპორტული ცენტრის“ ლიკვიდაციის შესახებ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების 
თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის-  
„მიხეილ კეკელიძის სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა 
კალათბურთის სასახლის“ ლიკვიდაციის შესახებ  ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. „ა(ა)იპ „ქ.თბილისის მერიის მ. კეკელიძის სახელობის კალათბურთის 
ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრისა“  და ა(ა)იპ  „მიხეილ 
კეკელიძის სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა კალათბურთის 
სასახლის“  რეორგანიზაციის პროცესის დაწყების თაობაზე“  ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 8 აპრილის                         
N 14.08.383 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  2016  წლის  ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ 
„ფონიჭალის  ახალგაზრდული ცენტრისთვის“ თანხის გამოყოფის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 
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8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
ქვეპროგრამისათვის - „სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-
ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა“- დამტკიცებული 
მოცულობის ფარგლებში ასიგნებების განაწილების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია 

.    .    . 

9. 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  
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია 

.    .    . 

10. „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 თაობაზე“ დადგენილების 
პროექტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის 
წარდგენის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 
ფარგლებში ა(ა)იპ „ლილოს მიუსაფართა თავშესაფარისთვის“ თანხის 
გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და 
სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის შტატგარეშე 
მოსამსახურისათვის შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებისა და 
ანაზღაურების შეთანხმების თაობაზე 
 

15 წთ. 
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მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

13. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალური პროგრამით - „სავარჯიშო-
გამაჯანსაღებელი მომსახურების დარგის განვითარება“ -  
გათვალისწინებული კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის 
თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის  2015 
წლის 11 ნოემბრის №45.20.1293 განკარგულებაში ცვლილების  
შეტანის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ლექვინაძე 

.    .    . 

14. „ქალაქ თბილისის  მუნიციპალური პროგრამით - „ხალხური რეწვის 
დარგის განვითარება“ - გათვალისწინებული კომისიის შემადგენლობის 
განსაზღვრის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  
მთავრობის  2015 წლის  11 ნოემბრის  N45.21.1294  განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. ლექვინაძე 

.    .    . 

15. „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური 
სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკება), ობელისკის, მემორიალური 
დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების 
მიზანშეწონილობის საკითხის განმხილველი კომისიის შექმნისა და 
მისი სამუშაო წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 3 ივნისის N22.03.644 
განკარგულებაში ცვლილებების  შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის ელენე 
ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეის“ საშტატო 
ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს შეთანხმების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 
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17. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ „ქ. თბილისის 
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის“ გაზიფიცირების სამუშაოების 
ჩასატარებლად თანხის  გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის 
კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის #7 ხელოვნების სკოლისთვის“  
თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

19. ქ. თბილისში, კახეთის ჩიხი №15-ში, ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 244 კვ.მ  მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №01.19.21.001.332) სრულიად საქართველოს 
სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან 
გაცვლის ფორმით პრივატიზების შესახებ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღებისა და 
ხელშეკრულების პირობების განსაზღვრის თაობაზე შეთანხმების 
შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

20. ქ. თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N15-ში, ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  
(საკადასტრო კოდი: №01.14.14.011.013.01.013) პირდაპირი განკარგვის 
ფორმით  პრივატიზებაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თანხმობის მიღებისა და რატი ენუქიძესთან  (პირადი 
ნომერი:18001059423) გასაფორმებელი ხელშეკრულების პირობების 
განსაზღვრის თაობაზე შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

21. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონების გამგეობებში 
ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობის გაზრდაზე  თანხმობის 
გაცემის შესახებ 

15 წთ. 
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მომხს. მ. ჩოქური 

.    .    . 

22. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ქვეპროგრამის „სხვა სოციალური (დამხარების) 
ღონისძიებები რაიონებში“ ფარგლებში მოქალაქეთათვის 
დახმარებების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N52.14.1507 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. კოპალეიშვილი 

.    .    . 

23. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის 
გამგეობისათვის გორის ქ. #23-ში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის 
დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის 
კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. ზავრადაშვილი 

.    .    . 

24. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის 
გამგეობისათვის მოქალაქე ნოშრევან ოქროპირიძისათვის 
დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის 
კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. ზავრადაშვილი 

.    .    . 

25. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 


