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20 იანვარი 2016 წ.                               
                                                                                                  10 სთ.00 წთ.  

 
  

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ - „თბილისის 
მუნიციპალური ლაბორატორიის“ მართვის სტრუქტურის, 
დასაქმებულთა  სახელფასო განაკვეთების და მიმართულებების 
შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს.  ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ - ,,თბილისის 
მუნიციპალური ლაბორატორიისათვის“ შტატგარეშე თანამშრომელთა 
რიცხოვნობის განსაზღვრის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - „ცხოველთა 
მონიტორინგის სააგენტოსთვის“ საშტატო ნუსხისა და სახელფასო 
ფონდის, შესაძენი საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების 
ლიმიტების განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. თ. ფხალაძე 

.    .    . 

           

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 
 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - „ცხოველთა 
მონიტორინგის სააგენტოსთვის“ საპრემიო ფონდის, სააგენტოს 
დირექტორის მოადგილეების ყოველთვიური დანამატების გაცემაზე 
თანხმობის მიცემისა და სააგენტოს დირექტორის ყოველთვიური 
დანამატის განსაზღვრის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. თ. ფხალაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის რიგი ხარჯების 
განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. დ. მოსულიშვილი 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ - „თბილისის საბავშვო 
ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს“ რიგი ხარჯების განსაზღვრის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ - „თბილისის საბავშვო 
ბაგა - ბაღების მართვის სააგენტოს“ მიერ დაფუძნებული საბავშვო ბაგა 
- ბაღების თანამშრომლებისთვის ორსულობის, მშობიარობისა და 
ბავშვის მოვლის გამო შვებულების ანაზღაურების გაცემაზე თანხმობის 
მიცემის  შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 
2015 წლის 20 მაისის №20.37.605 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო                                               
(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ.თბილისის 
მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - 
თბილისის თანამედროვე ბალეტი“ დაფუძნების შესახებ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსაგან თანხმობის მიღების 
თაობაზე 

15 წთ. 
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მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მიმართ შპს „სვით-
ლენდ“-ზე რიცხული ვადაგადაცილებული საგადასახადო 
დავალიანების რესტრუქტურიზაციაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ჭიჭინაძე 

.    .    . 

10. „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  3.1 პუნქტით განსაზღვრული 
საიჯარო ქირის გადახდის ვალდებულების შეუსრულებლობისათვის 
დაკისრებული და მხარეთა შორის საბოლოო შეთანხმების მიღწევამდე 
დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან შპს „მომავლის სკოლის“ 
გათავისუფლების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. ქ. თბილისში, თამარაშვილის ქუჩა №10-ის მიმდებარედ არსებულ 53 
კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.14.03.042.206)  შპს 
„მოკა“-სთვის (ს/კ 404973604) გადაცემული იჯარის უფლების 
შეწყვეტის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე  

.    .    . 

12. №01.13.01.010.051, №01.13.01.010.086 და №01.13.01.010.065 საკადასტრო 
კოდებით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების სახელმწიფოსთვის 
უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის  - ქონების მართვის სააგენტოს განსაზღვრული 
მოძრავი ქონების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისათვის 
უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

14. შპს „ქ. თბილისის N3 სამკურნალო - პროფილაქტიკური ცენტრის“ 
დირექტორატის დებულების ახალი რედაქციით დამტკიცების 
თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების 
დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების 
ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საბურთალოს რაიონის 
გამგეობის მიერ 2015 წელს შესრულებული და გაუნაღდებელი 
სამუშაოების დავალიანების დაფარვის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ბ. მიქაუტაძე 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის გამგეობის მიერ 
2015 წელს განხორციელებული მომსახურების და გაუნაღდებელი 
დავალიანების დაფარვის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ტურძელაძე 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის 
გამგეობის მიერ 2015 წელს შესრულებული და გაუნაღდებელი 
თანხების დავალიანების დაფარვის შესახებ  

15 წთ. 
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მომხს. გ. არჩვაძე 

.    .    . 

19. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონის გამგეობის 
მიერ 2015 წელს შესრულებული და გაუნაღდებელი სამუშაოების 
დავალიანების დაფარვის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. კოპალეიშვილი 

.    .    . 

20. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


