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 21 აგვისტო 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 

 

1. „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 

საშუალებების პარკირების ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 8 თებერვლის 

№06.01.98 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

2. „ქალაქ  თბილისის  ადმინისტრაციულ  საზღვრებში  სატრანსპორტო 

საშუალებების  ზონალური  პარკირების  ადგილების  განსაზღვრის 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2019 წლის 19 

ივნისის №19.670.876 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული ასიგნებების გადანაწილების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შადრევნის 

მოსაწყობად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი 

წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ეკოსერვის ჯგუფის“ 

(ს/კ 404553666) დაფინანსების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. თ. შარაშიძე 

.    .    . 

5. 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 

.    .    . 

6. პროექტის „საერთაშორისო ტურნირი ფრენბურთში „ქართველას თასი 

2019“ განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ,,თბილისის ფრენბურთის ფედერაციის“ (ს/კ 

204464864) დაფინანსების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. პროექტის „ციფრული თბილისი“ განსახორციელებლად შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოების „სტუდიო ციფრული თბილისი“ (ს/კ 

405301784) დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

8. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს 

პარალიმპიური კომიტეტის“ (ს/კ 400193090)  დაფინანსების  თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

9. პროექტის „TBILISI PIANO FEST - თბილისის საფორტეპიანო 

ფესტივალი“ განსახორციელებლად  არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „თბილისი პიანო ფესტის“ (ს/კ 405341143) 

15 წთ.
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დაფინანსების შესახებ 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

10. პროექტის  „თბილისის ახალი დრამის ფესტივალი 2019“ 

განსახორციელებლად  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირის  „დიალოგისა და განვითარების სახლი (დიდი სახლი)“ (ს/კ 

405097158) დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირი ტანვარჯიშის განვითარების 

სპორტული ცენტრის“ (ს/კ 404502515) საშტატო ნუსხისა და 

თანამდებობრივი სარგოს შეთანხების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირი ტანვარჯიშის განვითარების 

სპორტული ცენტრის“ (ს/კ 404502515) 2019 წლის შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობისა და შრომის 

ანაზღაურების შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის IV მიკრორაიონის №25-ე კორპუსის 

მიმდებარედ,  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული 11 774 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: 

№01.10.07.004.025) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების 

წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში, გორგასლის ქუჩა N61-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.18.06.005.034, ნაკვ. N5/34) განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

15. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის 

15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის მოწონების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

16. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის 

15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის მოწონებაზე უარის შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

17.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 


