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2 სექტემბერი 2020 წ.              

                                                                                                      12 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. პროექტის „თბილისის წიგნის XXII საერთაშორისო ფესტივალი“ 

განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და 

გამავრცელებელთა ასოციაციის“ (ს/ნ 202910252) დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. პროექტის „ქართული სიმღერის ფესტივალი „ჩემო ციცინათელა“ 

განსახორციელებლად შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოება „ჰაილაინ პროდაქშენს“-ის (ს/ნ 406253664) 

დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისში, გახოკიძის ქუჩა N8-ში (ნაკვეთი 05/040, საკადასტრო 

კოდები: N01.19.19.005.040.01.022, N01.19.19.005.040.01.500) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მეფუტკრეობის ქუჩა N2-ში 

(საკადასტრო კოდი: N81.02.13.746.01.003) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის 

სააგენტოსა და შპს „ინდუსტრიულ ქალაქს“ (ს/ნ 404580191) შორის 

2019 წლის 23 სექტემბერს გაფორმებული „პირობებით 

გამოცხადებული აუქციონის Nე-482-1-23724  ხელშეკრულებაში“ 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით 

განსაზღვრული ასიგნებებიდან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „წყალთა 

სახეობის ცენტრი - ტონუსისთვის“ (ს/ნ 205267085) თანხის 

გადარიცხვის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. „ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის  100%-იანი წილობრივი

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „ეკოსერვის ჯგუფის“ (ს/ნ

404553666) 2020 წლის ბიუჯეტის, საშტატო განრიგისა და კომპანიაში

დასაქმებულთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 3 ივლისის

N20.694.854 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. „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.
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მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

9. „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 

.    .    . 

10.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


