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7 ოქტომბერი 2020 წ.              

                                                                                                     11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის 

(გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან 

ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის 

მოსაკრებლის განაკვეთების განსაზღვრისა და გადახდის 

ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის N17-50 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

მოწონების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. ი. ელოშვილი 

.    .    . 

 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მოსწავლე-

ახალგაზრდობის სახლისთვის“ (ს/ნ 204526352) თანხის გამოყოფის 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის გლდანი-

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 

400085572) თანხის გამოყოფის შესახებ 

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ისანი-სამგორის 

კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 406138291) თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირი ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 

404502515) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მარინა ცერცვაძის 

სახელობის ფიგურული სრიალის სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 

404910833) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის 

ფეხბურთის სპორტული ცენტრი იმედისთვის“ (ს/ნ 401963666) თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 
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8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის 

ვ. კაჭარავას სახელობის ფრენბურთის ოლიმპიური მზადების 

სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/ნ 404408066) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირების:  ხელოვნების სკოლების, 

„ქ.თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების 

გიმნაზიის“ (ს/ნ 211351428), „ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის 

სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-

სტუდიის“ (ს/ნ 202056899) და „ქ. თბილისის  მერიის  სერგო 

ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების 

კოლეჯისთვის“ (ს/ნ 202887395) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ასიგნებების გადანაწილების შესახებ   

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, შალვა მშველიძის ქუჩა N16-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.09.007.005.02.511) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვისფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის ქუჩა 

N3-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.003.008.01.003) მდებარე უძრავი 

ქონებისპირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 



 
 

 - 4 - 

 

 
 

13. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის II ჩიხი 

N1-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.003.079.01.004) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. „შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის” (ს/კ 202886788) ბალანსზე 

რიცხულ ინფრასტრუქტურაზე, მოძრავ და უძრავ ქონებაზე არსებულ 

სარეკლამო ადგილებზე რეკლამის განთავსების ვადიანი, 

სასყიდლიანი უფლების გადაცემისა და  ნებართვის მქონე  თეთრ 

ტაქსებზე რეკლამის განთავსების ელექტრონული აუქციონის შესახებ” 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 19 

დეკემბრის N18.1047.1491 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. „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 

.    .    . 

16. „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 

.    .    . 

17.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


