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27 აპრილი 2016 წ.                               
                                                                                                     10 სთ.00 წთ.  

 
1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 

პირველი კვარტალის შესრულების მიმოხილვის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია  

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე 
მყოფი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობების, 
საჯარო სამართლის  იურიდიული  პირებისა  და  არასამეწარმეო  
(არაკომერციული)  იურიდიული  პირების მიერ 2015 წლის  
წლიური ბუღალტრული ანგარიშგების მომზადებისა და 
წარმოდგენის ვადის განსაზღვრის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია  

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მომსახურე ბანკის შესარჩევ 
კონკურსში სს „თიბისი ბანკის“ (ს/კ 204854595) გამარჯვებულად 
გამოცხადების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია  

.    .    . 

           

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სხდომის 

 

დღის  წესრიგი                                                                                                                      
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4. „ა(ა)იპ ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის 
თბილისი - 2015 საორგანიზაციო კომიტეტის“ 2015 წელს 
წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვის მიზნით გასატარებელი 
ღონისძიებების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2016 წლის 23 მარტის №11.16.255 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ლ. თევზაია  

.    .    . 

5. „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 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით 
დაფუძნებული საწარმოების 2015 წლის საფინანსო-ეკონომიკური 
საქმიანობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

7. ქ. თბილისში, დიდი დიღმის დასახლების მიმდებარედ არსებული 
1000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.10.07.003.777) 
სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის 
თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 
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8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
მიწის ნაკვეთების: ქ. თბილისში, გლდანში მდებარე 50000 კვ.მ 
მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #72.13.33.805) და                                     
ქ. თბილისში, ქერჩის ქუჩაზე მდებარე 16922 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის 
(საკადასტრო კოდი: #01.11.05.029.102) გაცვლის ფორმით 
პრივატიზების საკითხის და შპს „აღმშენებელთან“ (ს/ნ: 203835920) 
გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად 
წარდგენის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

9. „ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №57-65-ის მიმდებარედ 
არსებული (№01.14.03.021.019 და №01.14.03.021.017) საკადასტრო 
ერთეულების პირდაპირი განკარგვის წესით გიორგი 
კერესელიძისთვის (პ/ნ: 01015020077) იჯარით გადაცემაზე 
თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის №103 განკარგულებაში 
ცვლილებების შეტანის საკითხის ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის წარდგენის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 
განკარგვის წესით, ერთი თვის ვადით, უსასყიდლოდ, 
სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის გაცემის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. კ. ლაფერაძე 

.    .    . 

11. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებულ უქმე და 
დასვენების დღეებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში მგზავრთა გადაყვანის 
რეგულირების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. გურგენიძე 
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.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული შპს ,,თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიისათვის“ საკუთარი სახსრებიდან, აღდგომის ბრწყინვალე 
დღესასწაულთან დაკავშირებით, კომპანიაში დასაქმებული 
თანამშრომლებისათვის სახელფასო დანამატის გაცემაზე 
თანხმობის  შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. გურგენიძე 

.    .    . 

13. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 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. გ. გურგენიძე 

.    .    . 

14. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ,,სასწრაფო 
სამედიცინო დახმარების ცენტრისათვის“ საპრემიო ფონდის, 
თანამშრომლების ყოველთვიური დანამატების გაცემაზე, საწვავისა 
და გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების ლიმიტების განსაზღვრაზე 
თანხმობის მიცემის შესახებ“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის 2016 წლის 27 იანვრის N04.28.98  განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

15 წთ. 

მომხს. გ. ბუთხუზი 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კუთვნილი კომპიუტერული 
ტექნიკის სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში 
გადაცემის შესახებ  
 

15 წთ. 

მომხს. გ. ნიკოლეიშვილი  

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

15 წთ. 

მომხს. ნ. ჭიჭინაძე  

.    .    . 

17. ა(ა)იპ „ქ. თბილისის ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-
მემორიალური მუზეუმის“ (ს/კ 202336383), ა(ა)იპ „ზაქარია 
ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმის“ (ს/კ 204514533), 
ა(ა)იპ „ქ. თბილისის ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალური 
სახლ-მუზეუმის“ (ს/კ 204512973), ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მიხეილ 
ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმის“ (ს/კ 204513990), 
ა(ა)იპ „ქ. თბილისის გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური ბინა-
მუზეუმის“ (ს/კ 202063300), ა(ა)იპ „ქ. თბილისის ვახტანგ ჭაბუკიანის 
მემორიალური ბინა-მუზეუმის“ (ს/კ 202166556), ა(ა)იპ „ქ. თბილისის 
მერაბ კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმის“ (ს/კ 203851661), 
ა(ა)იპ „ქ. თბილისის სოსო წერეთლის მემორიალური ბინა-
მუზეუმის“ (ს/კ 202336105)  და ა(ა)იპ „ქ. თბილისის თოჯინების 
მუზეუმის” (ს/კ 204545233) რეორგანიზაციის  (შერწყმა/გაერთიანება) 
პროცესის დაწყების თაობაზე  

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ქ. თბილისის 
ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმისთვის“ 
(ს/კ 204512973) პროექტის - „მუზეუმების გაზაფხული“- 
დასაფინანსებლად თანხის გამოყოფის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

19. პროექტის - „დედაციხის (ნარიყალა)  შაჰტახტის (შაიტახტი) 
მონაკვეთზე არსებული არქეოლოგიური ობიექტის კვლევა“ -
განსახორციელებლად ა(ა)იპ „ქართული ტაძარ-მონასტრების 
აღმშენებლობის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისა და 
საადგილმამულო ბანკის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდის“ 
(ს/კ 401985544) დაფინანსების შესახებ 
 

15 წთ. 
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მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

20. პროექტის - „თრელიგორების ნასახლარი”- განსახორციელებლად 
სსიპ - „საქართველოს ეროვნული მუზეუმის“ დაფინანსების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

21. პროექტის - „ვხედავ და ვქმნი თითებით“- განსახორციელებლად 
ა(ა)იპ „ხელოვნების ცენტრი ფოლიანტის“ (ს/კ 405135615) 
დაფინანსების შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. მაქაცარია 

.    .    . 

22. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - 
„ქ.თბილისის მერიის მ. კეკელიძის სახელობის კალათბურთის 
ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/კ401962569) 
თანხის გამოყოფის თაობაზე 
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

23. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
ასიგნების ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „მიხეილ 
კეკელიძის სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა კალათბურთის 
სასახლისთვის“ (ს/კ 404443447)  თანხის გამოყოფის თაობაზე  
 

15 წთ. 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

24. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქე ნატო მოლაშხიასა და ბიძინა კაკაბაძისათვის 
დროებითი საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის 
კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის  შესახებ 

15 წთ. 
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მომხს. გ. არჩვაძე 

.    .    . 

25. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქეების მარიამ რამიშვილისა და მარინე 
აფრიამაშვილისათვის დროებითი საცხოვრებელი ფართით 
სარგებლობისათვის ქირის კომპენსაციის გაცემაზე თანხმობის 
შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. გ. კოპალეიშვილი 

.    .    . 

26. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონში 
მცხოვრები მოქალაქე  მარინა სარქისიანისთვის სოციალური 
დახმარების გაცემაზე თანხმობის შესახებ 
 

15 წთ. 

მომხს. მ. ჩოქური 

.    .    . 

27. სხვადასხვა 15 წთ. 

  
 
 

 
 
 


