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30 მარტი 2016 წ.                               
                                                                                                     10 სთ.00 წთ.  

  

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის - ტექნოლოგიური განვითარების ფონდის  
ლიკვიდაციის შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის წინადადების წარდგენის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. აბაშიძე 

.    .    . 

2. ა(ა)იპ „ქ. თბილისის ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-
მემორიალური მუზეუმის“, ა(ა)იპ „ზაქარია ფალიაშვილის 
მემორიალური სახლ-მუზეუმის“, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის ნიკოლოზ 
ბარათაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმის“, ა(ა)იპ                                   
„ქ. თბილისის მიხეილ ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-
მუზეუმის“, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის გალაკტიონ ტაბიძის 
მემორიალური ბინა-მუზეუმის“, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის ვახტანგ 
ჭაბუკიანის მემორიალური ბინა-მუზეუმის“, ა(ა)იპ „ქ. თბილისის 
მერაბ კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმის“, ა(ა)იპ                                
„ქ. თბილისის სოსო წერეთლის მემორიალური ბინა-მუზეუმის“ და 
ა(ა)იპ „ქ. თბილისის თოჯინების მუზეუმის” რეორგანიზაციის 
(შერწყმა/გაერთიანება) შედეგად ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „მუზეუმების გაერთიანების“ შექმნის 
შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 
წარდგენის თაობაზე   

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

           

 ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის 
 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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.    .    . 

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

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

4. უსახლკაროდ რეგისტრირებული პირების თავშესაფარი ფართით 
დაკმაყოფილების შესახებ  

15 წთ. 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

5. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 წლის 6 იანვრის 
№01.02.02 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია  

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
ქვეპროგრამისთვის - „საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება“-  
დამტკიცებული მოცულობის ფარგლებში ასიგნებების განაწილების 
შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია 

.    .    . 

7. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების 
განმახორციელებელი  ორგანიზაციების ნუსხის დამტკიცების 

15 წთ. 
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შესახებ“ ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2016 
წლის 6 იანვრის #01.01.01 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 
 

მომხს. ლ. თევზაია 

.    .    . 

8. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 
„სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის 
მუნიციპალური ცენტრის“  (ს/კ 205291771)  საპრემიო ფონდის, 
გასაწევი საწვავისა და საკომუნიკაციო ხარჯების ლიმიტების 
განსაზღვრაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის -„საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის“ 
დაფინანსების თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

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

15 წთ. 

მომხს. ნ. ჭიჭინაძე 

.    .    . 

11. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული პროგრამის „თბილისი - ტურისტულად 
მიმზიდველი ქალაქი“ - ფარგლებში გასატარებელი ზოგიერთი 
ღონისძიების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2016 წლის 16 მარტის   №10.12.217  განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ჭიჭინაძე 
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.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული პროგრამის - „მეწარმეობის მხარდაჭერა“ - 
ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
დასაქმებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების ამაღლების მიზნით 
განსახორციელებელი ღონისძიების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ნ. ჭიჭინაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კუთვნილი მოძრავი 
ნივთების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში 
გადაცემის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ნიკოლეიშვილი 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ კაპიტალის გაზრდის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. გურგენიძე 

.    .    . 

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

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

16. შპს „ჰერმესის“ კაპიტალის ცვლილების (შემცირება) შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
უძრავი ქონების: #01.14.15.001.314 და #01.14.15.001.316 საკადასტრო 
ერთეულების გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის და შპს „ბი 
ეს არ - სი დი ჯი დეველოპმენტთან“ (ს/ნ: 204513687) გასაფორმებელი 
ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

18. ქ. თბილისში, ი. აბაშიძის ქუჩა №76-84-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი 
25/016) არსებული 708 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან  (საკადასტრო კოდი 
№01.14.11.025.016) 16 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის 
წესით შპს „ანტრე 2008“-სთვის (ს/კ 204549792)  იჯარის ფორმით 
სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

19. ქ. თბილისში, წყნეთში, თამარ მეფის ქუჩა N1-ის მიმდებარედ, 72 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.060.146) შპს 
„მილიონისთვის“ (ს/კ: 400084519) იჯარის ფორმით გადაცემული 
სარგებლობის უფლების შეწყვეტის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

20. შპს „სინათლის ქალაქის“ დირექტორის მოადგილის 
თანამდებობიდან გათავისუფლების თაობაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

21. შპს „სინათლის ქალაქის“ დირექტორის ცვლილების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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22. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


