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26  თებერვალი 2020 წ.              

                                                                                                      10 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. „ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტით

გათვალისწინებული  ჯანმრთელობის     დაცვის      ქვეპროგრამების

განხორციელების   წესების   დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის №52-10 

დადგენილებაში   ცვლილების   შეტანის   შესახებ“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  დადგენილების  პროექტის

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

2. მეორადი საბურავების, შავი და ფერადი ლითონების ჯართის, 

ექსპლუატაციიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ნაწილების, ადვილად აალებადი, ფეთქებადი ან ამტვერებადი 

მასალის განთავსების ან/და რეალიზაციის წესის დამტკიცების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. გიგაშვილი  

.    .    . 

3. პროექტის „თბილისის საერთაშორისო ჯაზ-ფესტივალი“ 

განსახორციელებლად შეზღუდული პასუხისმგებლობის

საზოგადოების „შპს ისთერნ პრომოუშენს“ (ს/კ 404385606) 

დაფინანსების შესახებ   

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

4. პროექტის „კავკასიის მუსიკალური დაჯილდოება ფენიქსი -2020“ 

განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „კავკასიის თანამედროვე ხელოვნების

ფაბრიკის“  (ს/კ 204558772) დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

5. პროექტის „კირკე - ცეკვის და თეატრის ექსპერიმენტული

პლატფორმა“ განსახორციელებლად არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „სამი კურდღელის“ (ს/კ

405242170) დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „სამეფო უბნის თეატრის“ 

(ს/კ 404473752) საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს

შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

7. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „პანტომიმის სახელმწიფო

თეატრის“ (ს/კ 404427937) საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი

სარგოს შეთანხმების შესახებ“ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „ქ. თბილისის სანდრო

ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრის“ (ს/კ 209467799) 

საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს შეთანხმების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 
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9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „ქ. თბილისის თეატრი

„გლობუსის“ (ს/კ 204531435) საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი

სარგოს შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი 

- თბილისის თანამედროვე ბალეტის“ (ს/კ 402030315) საშტატო 

ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის მერიის 

საკონცერტო ორკესტრის „ბიგ-ბენდის“ (ს/კ 202064942) საშტატო 

ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მუზეუმების

გაერთიანების“ (ს/კ 402036998) საშტატო ნუსხისა და

თანამდებობრივი სარგოს შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „მწერალთა და საზოგადო 

მოღვაწეთა თბილისის პანთეონის“ (ს/კ 202374572) საშტატო ნუსხისა 

და თანამდებობრივი სარგოს შეთანხმების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 
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14. ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N44-ში (საკადასტრო

კოდი: N01.14.05.003.009) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისში, ზღვისუბნის  დასახლებაში  (ყოფილი თემქა) მე -11 

მიკრორაიონის I კვარტალის N20ბ-ში (საკადასტრო კოდი: 

N 01.12.02.014.061) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისში, ემირ ბურჯანაძის ქუჩა N49-ში (საკადასტრო კოდი 

N01.19.33.021.028) მდებარე ქალაქ თბილისის თვითმმართველი 

ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისში, ანჩისხატის ეკლესიის მიმდებარედ  არსებული 58 

კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.18.03.015.015) საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სამოციქულო 

ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ 204395537) 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისის მერიასა და კორპორაცია „პარტნიორები 

საერთაშორისო განვითარებისათვის“ საქართველოს 

წარმომადგენლობას“ (ს/კ 236097326) შორის 2009 წლის 21 ოქტომბერს 

გაფორმებული „ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით ნასყიდობის შესახებ“ ხელშეკრულებით (სანოტარო 

მოქმედების რეგისტრაციის N090659695) გათვალისწინებული 

ვალდებულების  შესრულების დადასტურების თაობაზე 

15 წთ.
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

19. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირის - ქონების მართვის სააგენტოს 2012 წლის 20 

იანვრის N01-4/6 ბრძანების საფუძველზე ქალაქ თბილისში, ლაღიძის 

ქუჩა N12-ში მდებარე (საკადასტრო კოდი: N01.15.04.005.026) უძრავ 

ქონებაზე არსებული უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით 

სარგებლობის უფლების შეწყვეტის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

20. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასა და სს ,,დევილაქს’’ 

(უფლებამონაცვლე: შპს ,,დევილაქი’’ (ს/კ 205063982)) შორის 2008 

წლის 16 აპრილს გაფორმებული ,,უძრავი ქონების ნასყიდობისა და 

იპოთეკის ხელშეკრულების’’ (N2665/1) შეწყვეტისა და თანმდევი 

ღონისძიების განხორციელების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

21. ქალაქ თბილისში, ჩიქოვანის ქუჩა N30-ში მდებარე უძრავი ქონების 

(საკადასტრო კოდი: N01.10.17.023.001.00.01.032) პირდაპირი 

განკარგვის წესით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირის „საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციისთვის“ (ს/კ 

405185400) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის 

უფლებით გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

22. ,,ქ. თბილისში, დიდი დიღმის საცხოვრებელ რაიონში არსებულ მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.07.003.013) საცხოვრებელი 

უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების შესახებ’’ 

ქალაქ თბილისის მერის 2012 წლის 29 მაისის N1405 განკარგულებით 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

კორექტირებული პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 
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23. „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. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

24. „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. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

25.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


