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23  ოქტომბერი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის 

მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების 

დადგენის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 

დასამტკიცებლად წარდგენის თაობაზე“ ქალაქ  თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 წლის 26 ნოემბრის №17.03.202 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

2. „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 

.    .    . 

3. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპეციალური 

(ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის მოსაკრებლის განაკვეთების 

განსაზღვრისა და გადახდის ინსტრუქციის  დამტკიცების შესახებ“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 

დეკემბრის №17-49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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ქალაქ თბილისის მუნიციაპლიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის მოწონების შესახებ 

მომხს. ს. ბირკაძე 

.    .    . 

4. პროექტის „მსოფლიოს მკლავჭიდის რიგით 41-ე და პარა-მკლავჭიდის 

რიგით 22-ე ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრების მონაწილეობა“ 

განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირის „საქართველოს მკლავჭიდის ერთიანი ეროვნული ფედერაციის“ 

(ს/კ 405199609) დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მარინა ცერცვაძის სახელობის 

ფიგურული სრიალის სპორტული ცენტრისთვის” (ს/კ 404910833) 

თანხის გამოყოფის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  ,,ტანვარჯიშის განვითარების 

სპორტული ცენტრისთვის" (ს/კ 404502515) მოძრავი ქონების 

უსასყიდლოდ, საკუთრებაში გადაცემის  შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. ჭიღლაძე 

.    .    . 

7. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის – ქონების მართვის სააგენტოს მიერ გაწეული 

მომსახურებისა და დაჩქარებული მომსახურების საფასურისა და 

ვადების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-74 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, III მასივის I კვარტალის 

კორპუს N6-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.029.002) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, III მასივის IV 

კვარტალის კორპუს N5-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.20.023.014.01.033) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, ზემო პლატოს II 

მიკრორაიონის კორპუს N19-ში (ნაკვეთი 07/029, საკადასტრო კოდი: 

N01.19.20.007.029.01.016) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, დიღმის მასივში, ლუბლიანას ქუჩა N17-ში 

(საკადასტრო კოდი: N01.13.02.005.003.01.510) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, წულუკიძის ქუჩა N35-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.10.002.084.01.519) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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13. ქალაქ თბილისში, დიდ დიღომში,  მიმდებარე ტერიტორიაზე 

არსებული 179674 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

N01.10.07.003.003) საზღვრების ფართობის შემცირებით კორექტირების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. „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 

.    .    . 

15.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 


