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1 მარტი 2022 წ.              

                                                                                                     11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ

ერთეულებსა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ

იურიდიულ პირებში კორუფციული რისკების შეფასების

ანგარიშის“ მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს.  ი. ხმალაძე 

.    .    . 

 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომელთა

ჩართულობის და გადაწყვეტილების მიღების პრაქტიკის

გაუმჯობესების Bottom‐up  („ქვემოდან ზემოთ“) მოდელის“ 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. ხმალაძე 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების

გაერთიანების“ (ს/ნ 405265680) საშტატო ნუსხისა და

თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცებაზე თანხმობის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მუზეუმების გაერთიანების“ 

(ს/ნ 402036998) საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს

შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

5. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,მწერალთა და საზოგადო

მოღვაწეთა თბილისის პანთეონის“ (ს/ნ 202374572) საშტატო ნუსხისა

და თანამდებობრივი სარგოს შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირების - ხელოვნების სკოლების 

დაფინანების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

7. შპს „ისთერნ პრომოუშენის“  დაფინანსების შესახებ 15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

8. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „კავკასიის 

თანამედროვე ხელოვნების ფაბრიკის“ დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

9. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სამი 

კურდღელის“ დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 



 
 

 - 3 - 

 

 
 

.    .    . 

 

10. შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ დაუსრულებელ მშენებლობებთან

დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე“ 2020 წლის

16 დეკემბერს გაფორმებულ ურთიერთთანამშრომლობის

მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ პროექტის

მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. ლომჯარია 

.    .    . 

 

11. ქალაქ თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირის IV შესახვევის 

N4-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.11.31.034) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

12. ქალაქ თბილისში, აეროპორტის დასახლება N18-ში (საკადასტრო

კოდი: N01.19.25.009.038.01.502) მდებარე უძრავი ქონების

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

13. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, მაია წყნეთელის ქუჩაზე, „გ“ ზონა 

N18-ში მდებარე 81.12 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 

N01.20.01.100.010.01.503) პირდაპირი განკარგვის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

14. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, მე-3  მასივში, ზემო

პლატოს კორპუს N10-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.20.005.006.01.006) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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15. ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილი N36ვ-ში მდებარე 80.30 კვ.მ

უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.09.035.001.01.007) 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

16. ქალაქ თბილისში, სოფელ ნასაგურში, იორის ქუჩა N4-ში

(საკადასტრო კოდი: N81.08.14.542.01.500) მდებარე უძრავი ქონების

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

17. ქალაქ  თბილისში,  ლადო ასათიანის ქუჩა N24-ში (საკადასტრო

კოდები: N01.18.03.068.007.01.534 , N01.18.03.068.007.01.535) მდებარე

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

18. ქალაქ  თბილისში, სოფელ დიღომში, ძველ ვეძისში არსებული 34495 

კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.72.14.016.427) საზღვრების ფართობის შემცირებით

კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

19. ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში (ნაკვეთი 16/234)

არსებული 42646 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო 

კოდი: N01.72.14.016.943) და ქალაქ თბილისში, საბურთალოს 

რაიონში (ნაკვეთი 16/234) არსებული 3154 კვ.მ ფართობის მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.016.944) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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20. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის

მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

 

21. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის N39-18 დადგენილებაში

ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის

მოწონებაზე უარის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

22.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 


