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21 ოქტომბერი 2020 წ.              

                                                                                                     11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ეროვნული სკრინინგ-

ცენტრის“ (ს/ნ 202442730) საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი

სარგოების და სტრუქტურის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 9 იანვრის

N20.9.12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

 

2. პროექტის „პანდემიით დაზარალებულ მოქალაქეთა დასაქმების 

ხელშეწყობის პროექტი“ განსახორციელებლად საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების 

ცენტრის“ (ს/ნ 200279448) დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

3. პროექტის „პანდემიით დაზარალებული მოქალაქეების დასაქმების 

ხელშეწყობა“ განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „კოლეჯი „იკაროსის“  (ს/ნ 211351071) 

დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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.    .    . 

 

4. პროექტის „პანდემიით დაზარალებული მოქალაქეების დასაქმების 

ხელშეწყობა“ განსახორციელებლად საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - კოლეჯი „მერმისის“ (ს/ნ 209467646) 

დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. პროექტის „პანდემიით დაზარალებული მოქალაქეების დასაქმების 

ხელშეწყობა“ განსახორციელებლად საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - კოლეჯი „სპექტრის“ (ს/ნ 208183605) 

დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

6. ქალაქ თბილისში, საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქუჩა 

N29-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.003.034) მდებარე  უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების  თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

7. ქალაქ  თბილისში,  მთისძირის ქუჩა N101-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.08.004.016) მდებარე  უძრავი  ქონების  პირდაპირი  განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

 

8. ქალაქ  თბილისში,  ვარკეთილის   დასახლება  3, მე-4   მიკრორაიონის 

კორპუს N406ბ-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.39.001.005.01.512) 

მდებარე  უძრავი  ქონების  პირდაპირი განკარგვის  ფორმით 

პრივატიზების   თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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9. ქალაქ თბილისში, წულუკიძის ქუჩაზე, კორპუს N16-ში (საკადასტრო 

კოდი: N01.17.10.007.060.01.023) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში არსებული 11942796 კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.01.16.110, ნაკვეთის წინა 

ნომერი N81.01.20.145)  საზღვრების  ფართობის  შემცირებით 

კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს მიერ ელექტონულ 

აუქციონებზე გამოცხადებული განსაზღვრული უძრავი ქონებისთვის 

შეცვლილი საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის 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 შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 
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14. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის NN39-18 დადგენილებაში

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის

მოწონების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

მთავრობის 2020 წლის 9 სექტემბრის N20.1037.1304 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

15.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 

 
 


