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21 დეკემბერი 2016 წ.                               
                                                                                                  10 სთ.00 წთ.  

 
1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული „დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა 
კომპენსაციის“ ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტის  მოწონებისა და ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი  

.    .    . 

2. კომუნალური სუბსიდიის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

3. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული „სამედიცინო და სხვა სოციალური 
საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების“ ქვეპროგრამის 
განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 აგვისტოს №19-55  
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
მოწონებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

15 წთ. 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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საკრებულოსათვის წარდგენის თაობაზე 
 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

4. „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 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო 
სამსახურის პროგრამების განხორციელების წესის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის წარდგენის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი ორგანოების 
მიერ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან  ჯიხურების განთავსების 
მიზნით, აუქციონის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის 
ფორმით მიწის ნაკვეთების გადაცემის თაობაზე გაფორმებული 
ხელშეკრულებების/გადაწყვეტილებების მოქმედების ვადის 
გაგრძელებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან 
შეთანხმების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

7. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ 
უძრავ ქონებაზე  საკუთრების უფლების რეგისტრაციის გაუქმებისა 
და უძრავი ქონების საზღვრების ცვლილება-კორექტირების 
საკითხების განმხილველი კომისიის შექმნის შესახებ“ ქალაქ 

15 წთ. 
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თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის  2015 წლის 10 ივნისის 
№23.21.705 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

8. „ქ. თბილისის მთავრობის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 
დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიისათვის“ 
საშტატო რიცხოვნებისა და სახელფასო ფონდის გაზრდაზე 
თანხმობის მიცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2012 
წლის 18 მაისის №14.09.486 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის” (ს/კ:202886788) საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების 
აუქციონის ფორმით რეალიზაციის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 100%-იანი 
წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „სისხლის 
გადასხმის საქალაქო სადგურის” (ს/კ:202887787) 2017 წლის 
ხარჯთაღრიცხვის გეგმის, საშტატო განრიგისა და კომპანიაში 
დასაქმებულთა თანამდებობრივი სარგოს შეთანხმებისა და 
კომპანიის კაპიტალის 10%-ზე მეტი ღირებულებების სამეურნეო 
გარიგებათა დადებასთან დაკავშირებით თანხმობის გაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 100%-იანი 
წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის 25-ე 
მოზრდილთა პოლიკლინიკის” (ს/კ:208146834) 2017 წლის 

15 წთ. 
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ხარჯთაღრიცხვის გეგმის, საშტატო განრიგისა და კომპანიაში 
დასაქმებულთა თანამდებობრივი სარგოს შეთანხმების შესახებ 
 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 100%-იანი 
წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „დასტაქარის” (ს/კ: 
236035688) 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის გეგმის, საშტატო განრიგისა 
და კომპანიაში დასაქმებულთა თანამდებობრივი სარგოს 
შეთანხმების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის  მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 
- ქონების მართვის სააგენტოს 2011 წლის 2 ივნისის Nე-25-84-686 
აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის 
(ადმინისტრაციული დაპირება) მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით 
გათვალისწინებული საინვესტიციო ვალდებულების შეზღუდული 
პასუხისმგებლობის საზოგადოების „ბიზნეს ცენტრი ლეონიძეზე“ 
(ს/კ:404890882) მიერ შესრულების დადასტურების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 30 
სექტემბრის №39.12.1125 განკარგულების პირველი პუნქტის „ა“ და 
„ბ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული ვალდებულებების შპს „ვაკის 
პარკის“ ( ს/კ: 406089414) მიერ შესრულების დადასტურების შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

15. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირებისა და საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 6 იანვრის 

15 წთ. 
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№01.02.02 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

16. „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“ ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 
წლის 13 იანვრის #02.09.33 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

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

15 წთ. 

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ „თბილისის 
საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს“ (ს/კ:404905475) მიერ 
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით 
შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელების შესახებ          
 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    .  

19. ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ქალაქ თბილისის 
გლდანი-ნაძალადევის  კომპლექსური სპორტული ცენტრის“ (ს/კ: 
400085572)  დირექტორის  უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების 
თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 
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.    .    .  

20. ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ქ.თბილისის მერიის 
ფეხბურთის სპორტული ცენტრი იმედის“ (ს/კ:401963666)  
დირექტორის  უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    .  

21. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „თბილისის პარასპორტის 
განვითარების ცენტრის“ (ს/კ:400098443) დირექტორის  
უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების თაობაზე  

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

22. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ქ. თბილისის 
მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 
პირის - „ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრის“  
(ს/კ:404502515) დირექტორის უფლებამოსილების ვადის 
გაგრძელების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

 .    .    . 

23. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „სამართლებრივი 
დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური 
ცენტრის“ (ს/კ: 205291771) დირექტორის  უფლებამოსილების ვადის 
გაგრძელების თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ზ. ცინაძე 

.    .    . 

24. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „საქართველოს ეროვნული 
ბოტანიკური ბაღის“ (ს/კ:404405960) სტრუქტურისა და 

15 წთ. 
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სტრუქტურული ქვედანაყოფების ფუნქციების განსაზღვრის 
თაობაზე თანხმობის შესახებ 

მომხს. ი. ქარცივაძე 

.    .    . 

25. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „საქართველოს ეროვნული 
ბოტანიკური ბაღის“ (ს/კ:404405960) საშტატო ნუსხისა და 
თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცებაზე თანხმობის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ი. ქარცივაძე 

  .    .    . 

26. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „საქართველოს 
ეროვნული ბოტანიკური ბაღის“ საერთაშორისო გრანტებიდან 
საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა 
თანამდებობრივი სარგოების, შტატგარეშე მომუშავეთა 
რაოდენობის, ანაზღაურების ფონდისა და თანამშრომელთა 
დანამატების დამტკიცებაზე თანხმობის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 23 მარტის №11.02.242 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. ი. ქარცივაძე 

.    .    . 

27. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის გამგეობის 
ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეებისათვის დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის კომპენსაციის 
გაცემაზე თანხმობის  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ტურძელაძე 

.    .    .  

28.                        სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 


