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22 ივნისი 2022 წ.              

                                                                                                     11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. პროექტის „ქართველი ვარსკვლავების კონცერტი“ განსახორციელებლად 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ევროკავშირი-

საქართველოს კულტურული განვითარების პლატფორმის” (ს/ნ 406207732) 

დაფინანსების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

 

2. 30-ე საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის „შემოდგომის თბილისი“ 

განსახორციელებლად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის

მუსიკალური ფესტივალების ცენტრისთვის“ (ს/ნ 404380914) თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის  „ქ.თბილისის ელენე ახვლედიანის სახელობის 

ბავშვთა სურათების გალერეის“ (ს/ნ 204558790) თანამშრომელთა 2022 

წლის სახელფასო დანამატის ფონდის და ფულადი ჯილდოს შეთანხმების 

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  „ქ.თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის

სახლისთვის“ (ს/ნ 204526352) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

5. საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის

სამინისტროსგან მიღებული პროექტის დაფინანსების ფარგლებში, ქალაქ

თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ქ.თბილისის მერიის სერგო ზაქარიაძის სახელობის

ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის“ (ს/ნ 202887395) 

თანამშრომლის 2022 წლის სახელფასო დანამატის შეთანხმების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

6. ქალაქ  თბილისში, სოფელი თხინვალას მიმდებარედ არსებული 461 კვ.მ 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N72.16.23.188) პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

7. ქალაქ  თბილისში, იაკობ ხვედელიანის ჩიხი N17-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.25.002.061) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

8. ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო - საცდელ მეურნეობაში, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 11 367 კვ.მ 

(საკადასტრო კოდი: N01.72.14.009.685) და 1 100 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 

N01.72.14.009.443) მიწის ნაკვეთების გაცვლის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფისთვის“ (ს/ნ

206267494) კაპიტალური ტრანსფერის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის - ქონების მართვის სააგენტოს მიერ ელექტონულ აუქციონებზე 

გამოცხადებული, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი 

წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფის” 

(ს/ნ 206267494) საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონებისთვის 

შეცვლილი საწყისი სარეალიზაციო ღირებულების განსაზღვრის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

11. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განაშენიანების

რეგულირების გეგმის და სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების

ფარგლებში მაკომპენსირებელი ღონისძიების სახით

მუნიციპალიტეტისთვის გადაცემული ქონების პრივატიზების წესის

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2021 წლის 7 სექტემბრის N87-82 დადგენილებაში

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. „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 

.    .    . 

 

13. „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 თქმის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 
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.    .    . 

 

14. ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივნის მე-13 კმ-ზე არსებულ

მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N01.72.14.014.831,

N01.72.14.014.857) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე

მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის

პროექტის  მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

15.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 


