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31 ოქტომბერი 2018 წ.              

                                                                                                          11 სთ.00 წთ.  
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის“ 

(ს/კ 404405960) მიერ ორგანიზებულ  პირველ საერთაშორისო  სამეცნიერო 

კონფერენციაში - „საქართველოს ბიომრავალფეროვნების კვლევისა და 

კონსერვაციის მიღწევები და პერსპექტივები“ მონაწილეობისთვის 

რეგისტრაციის საფასურის დამტკიცებაზე თანხმობის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. მ. ბითაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის“ 

(ს/კ 404405960) საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული 

თანამშრომლებისათვის საერთაშორისო გრანტებიდან ხელფასის წლიური 

ფონდის დამტკიცებაზე თანხმობის  თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. მ. ბითაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის - „საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის“ (ს/კ 

404405960) შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების 

რიცხოვნობის, ანაზღაურების ფონდისა და საერთაშორისო გრანტებიდან 

ანაზღაურების ფონდის დამტკიცებაზე თანხმობის თაობაზე  

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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მომხს. მ. ბითაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის“ 

(ს/კ 404405960) საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული 

თანამშრომლებისათვის „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს 

ეროვნული ბოტანიკური ბაღის“ (ს/კ 404405960) სახელფასო დანამატებისა 

და ფულადი ჯილდოების წლიური ფონდის დამტკიცებაზე თანხმობის 

მიცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 

წლის 16 ივლისის  №18.548.769 განკარგულების ფარგლებში, დამხმარე 

სამეწარმეო საქმიანობიდან გამომდინარე, საგამონაკლისო წესით 

სახელფასო დანამატების  დამტკიცებაზე თანხმობის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. მ. ბითაძე 

.    .    . 

5. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების 

ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის 2017 წლის 26 დეკემბრის №48.14.972 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნების 

ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის გლდანი-

ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/კ 400085572) 

თანხის გამოყოფის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის 

ა. მიზანდარის სახელობის №1 ხელოვნების სკოლის“ (ს/კ 203860795), 

ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ „ქ. თბილისის მერიის 

დავით ანდღულაძის სახელობის №14 ხელოვნების სკოლის“ (ს/კ 

202053295), ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ  „ქ. თბილისის 

მერიის დავით თორაძის სახელობის №22 ხელოვნების სკოლის“ (ს/კ 

15 წთ.
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204400647), ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ა(ა)იპ „ქ. თბილისის 

მერიის სოლიკო ვირსალაძის სახელობის №1 სამხატვრო ხელოვნების 

სკოლისთვის“ (ს/კ 211351918) თანხის  გამოყოფის შესახებ 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

8. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირების „ქ. თბილისის მერიის ზაქარია ფალიაშვილის 

სახელობის №2 ხელოვნების სკოლის“ (ს/კ 202056611), „ქ. თბილისის 

მერიის მიხეილ იპოლიტოვ-ივანოვის სახელობის №6 ხელოვნების 

სკოლის“ (ს/კ 202374037), „ქ. თბილისის მერიის მ. კოსტავას სახელობის 

№8 ხელოვნების  სკოლის“ (ს/კ 204911621), „ქ. თბილისის მერიის დავით 

ანდღულაძის სახელობის №14 ხელოვნების სკოლის“ (ს/კ 202053295), „ქ. 

თბილისის მერიის ვიქტორ დოლიძის სახელობის №15-ე ხელოვნების 

სკოლის“ (ს/კ 209467897), „ქ. თბილისის მერიის ოთარ თაქთაქიშვილის 

სახელობის №19 ხელოვნების სკოლის“ (ს/კ 208144417), „ქ. თბილისის 

მერიის შ. შანიძის სახელობის №20 ხელოვნების სკოლის“ (ს/კ 209461713), 

„ქ. თბილისის მერიის სოლიკო ვირსალაძის სახელობის №1 სამხატვრო 

ხელოვნების სკოლის“ (ს/კ 211351918), „ქ. თბილისის მერიის ანასტასია 

ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიისთვის“ (ს/კ 211351428) 

თანხის  გამოყოფის შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „თბილისის პარასპორტის განვითარების 

ცენტრის“(ს/კ 400098443) მიერ ზოგიერთი ღონისძიების გატარების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

10. ქალაქ  თბილისში, ალექსეევკის I-ის მიმდებარედ არსებული 608 კვ.მ,  

1792 კვ.მ და 604 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდები: 

№01.19.24.011.007, №01.19.24.011.008, №01.19.24.011.009) 

სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ  საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 
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11. ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის დასახლებაში, კორპუს №7ა-ში მდებარე 

უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.10.002.060.01.501) 

სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასა და გელა ბარკალაიას  

შორის შეთანხმების გაფორმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ცივი წყაროს ქუჩა №22-ში 

მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №81.02.13.828) ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის 

გაუქმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში, მუხიანის IV მიკრორაიონში, რადიოქარხნის 

მოპირდაპირე მხარეს არსებული 1385 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №01.11.17.005.081) საზღვრების ფართობის 

შემცირებით კორექტირების  შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში  არსებული 901 კვ.მ ფართობის მიწის 

ნაკვეთის  (საკადასტრო  კოდი:  №72.13.31.383)  საზღვრების  ფართობის 

შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისში,  გლდანის რაიონში    არსებული  23949  კვ.მ ფართობის 

მიწის  ნაკვეთის  (საკადასტრო  კოდი:  №01.11.03.009.130)  საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  



 
 

 - 5 - 

 

 
 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს ,,თბილსერვის ჯგუფის“ (ს/კ 

206267494) სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული 

აუქციონის ფორმით, იჯარით გადაცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

18. „ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  100%‐იანი  წილობრივი 

მონაწილეობით  დაფუძნებული  შპს  „თბილისის  სატრანსპორტო 

კომპანიის“  (ს/კ  202886788)  კაპიტალის  გაზრდის  შესახებ“  ქალაქ 

თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მთავრობის  2018  წლის  20  ივნისის 

№18.433.690  განკარგულებით  გათვალისწინებული  თანხის  ნაწილის 

ამავე განკარგულებით გათვალისწინებული მიზნისაგან განსხვავებული 

მიზნით ხარჯვაზე შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიისთვის“ (ს/კ 

202886788) თანხმობის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

19. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 

დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

20. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 

დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის მოწონებაზე უარის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

21.                                 სხვადასხვა 15 წთ.


