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16 მარტი 2016 წ.                               
                                                                                                     10 სთ.00 წთ.  

 
  

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ - „თბილისის 
მუნიციპალური ლაბორატორიის“ მართვის სტრუქტურის, 
საშტატო განრიგის, დასაქმებულთა სახელფასო განაკვეთების და 
მიმართულებების შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის  მთავრობის 2016 წლის 20 იანვრის  N03.01.51 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის „ა(ა)იპ -„თბილისის 
მუნიციპალური ლაბორატორიისათვის“ საპრემიო ფონდის 
განსაზღვრაზე  თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ - „თბილისის 
მუნიციპალური ლაბორატორიისათვის“ შტატგარეშე 
თანამშრომელთა  რიცხოვნობის განსაზღვრის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

           

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 
 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ - „თბილისის 
ზოოლოგიური პარკისთვის“ საშტატო ნუსხისა და 
თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცებაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ნ. სულხანიშვილი 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ - „თბილისის 
ზოოლოგიური პარკისათვის“  2016 წლის სახელფასო დანამატების, 
საპრემიო ფონდისა და გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების 
ლიმიტების დამტკიცებაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ნ. სულხანიშვილი 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ - „ქ. თბილისის მერიის 
ოლიმპიური მზადების კომპლექსური სპორტული ცენტრისათვის“ 
თანხის გამოყოფის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით  
გათვალისწინებული ასიგნებების გადანაწილების შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია  

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული პროგრამის  „თბილისი - ტურისტულად 
მიმზიდველი ქალაქი“  ფარგლებში გასატარებელი ზოგიერთი 
ღონისძიების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ჭიჭინაძე 

.    .    . 
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9. „ქალაქ თბილისის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების 
რეგულირების საკითხთა საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცებისა და 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 წლის 17 
დეკემბრის N20.03.270 განკარგულების ძალადაკარგულად 
გამოცხადების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2015 წლის 29 აპრილის N17.36.497 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ. 

მომხს. დ. მოსულიშვილი 

.    .    . 

10. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქეოლოგიური 
სარეკომენდაციო საბჭოს შექმნის, მისი დებულების მოწონებისა და 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის 
წარდგენის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2015 წლის 6 მაისის N18.28.526 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. ნასრაშვილი 

.    .    . 

11. ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში მდებარე 3000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: №01.14.01.002.053) საქართველოს სამოციქულო 
ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის პირდაპირი 
განკარგვის ფორმით პრივატიზების და შესაბამისი ხელშეკრულების 
პირობების  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

12. ქ. თბილისში, ტაბახმელაში მდებარე მიწის ნაკვეთების 
(საკადასტრო კოდები: #81.02.21.248; #81.02.21.251) გაცვლის 
ფორმით პრივატიზების საკითხის და შპს „მედგრუპ 
ჯორჯიასთან“ (ს/ნ: 205206873) გასაფორმებელი შესაბამისი 
ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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13. ქ. თბილისში, თბილისის ზღვის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე 925 
კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.12.21.001.264) გაცვლის 
ფორმით პრივატიზების საკითხის და შპს „თბილისის ზღვა - 5“-თან 
გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

14. ქ. თბილისში, თბილისის ზღვის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე 1825 
კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.12.21.001.266) გაცვლის 
ფორმით პრივატიზების საკითხის და ზურაბ სანიკიძესთან 
გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

15. ქ. თბილისში, ბაღდადის ქ. №12-ის მიმდებარედ არსებული 
№01.17.12.026.006, №01.17.12.026.007 და №01.17.12.026.008 
საკადასტრო ერთეულების სს „ოქსინოსთვის“ პირდაპირი განკარგვის 
წესით, იჯარით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ საკუთრებაში რიცხული უძრავი ქონების აუქციონის 
ფორმით, ვადიანი, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით (იჯარა) 
გაცემის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ კაპიტალის ცვლილების (გაზრდა) შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

18. შპს „თბილისის პარკების“ კაპიტალის ცვლილების (გაზრდა) შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

19. უსახლკაროდ რეგისტრირებული პირების თავშესაფარი ფართით 
დაკმაყოფილების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

20. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის 
გამგეობისათვის ფოთის ქ. #9-ში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის 
დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის 
კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის შესახებ 

 

15 წთ. 

მომხს. ი. ზავრადაშვილი 

.    .    . 

21. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის 
გამგეობისათვის ფოთის ქ. #9-ში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის 
(ნ. ლომსაძე, ი. კოპალეიშვილი, დ. მექვაბიშვილი,                              
ზ. ხოტელაშვილი, ზ. რაზმაძე) დროებითი საცხოვრებელი 
ფართით სარგებლობის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის 
შესახებ 

15 წთ. 

მომხს. ი. ზავრადაშვილი 

.    .    . 
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22. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის 
გამგეობისათვის მოქალაქე აზა ჯავოევასთვის დროებითი 
საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის კომპენსაციის 
გაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ტურძელაძე 

.    .    . 

23. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის 
გამგეობისათვის მოქალაქე ლევან მჭედლიშვილისთვის 
სოციალური დახმარების გაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. ჩოქური 

.    .    . 

24. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


