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5  თებერვალი 2020 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს მუსიკალური 

კონკურსების ფონდისთვის“ (ს/კ 203862016) თანხის გამოყოფის 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ს. ხუნწარია 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „პანტომიმის სახელმწიფო 

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

სარგოს შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ს. ხუნწარია 

.    .    . 

3. 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. ს. ხუნწარია  

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის თეატრი 

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

სარგოს შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ს. ხუნწარია  

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „სამეფო უბნის თეატრის“ 

(ს/კ 404473752) საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს 

შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ს. ხუნწარია  

.    .    . 

6. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის ელენე 

ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეის" (ს/კ 

204558790) თანამშრომელთა 2020 წლის ფულადი ჯილდოსა და 

სახელფასო დანამატის შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ს. ხუნწარია  

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „მუზეუმების გაერთიანების“ 

(ს/კ 402036998) საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს 

შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ს. ხუნწარია  

.    .    . 

8. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის „უსახლკაროდ 

რეგისტრაციისა და თავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის 

კომისიის“ შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, ანტონ ფურცელაძის ქუჩა N14-ში (საკადასტრო 

კოდი: N01.15.04.019.004.01.591) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლებაში, III მიკრორაიონის 

კორპუსი N27-ის მიმდებარედ არსებული 972 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: N01.10.08.005.105) გაცვლის ფორმით 

პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს 

- ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „კონსალტინგ გრუპს" 

(უფლებამონაცვლე: შპს „სითი ბოქსი“, ს/კ 439402843) შორის 2017 წლის 

31 მაისს გაფორმებულ იჯარის ხელშეკრულებაში ცვლილების 

შეტანისა და დაკისრებული  პირგასამტეხლოსგან  შპს „სითი ბოქსის“ 

(ს/კ  439402843) გათავისუფლების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და ემზარ 

რაქვიაშვილს შორის 2016 წლის 21 აპრილს გაფორმებული „უძრავი 

ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის“ Nე-305-2-19575 

ხელშეკრულების შეწყვეტის  თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში,  III მასივში მდებარე 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.006.135) განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში, დიდ ლილოში, ვარკეთილის მეურნეობაში 

არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: NN 81.08.26.228, 

15 წთ.
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81.08.26.226,  81.08.26.491) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების 

პროექტის მოწონებაზე უარის თქმის თაობაზე 

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

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. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

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 მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

17. „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 

.    .    . 

18. „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 
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.    .    . 

19. „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 

.    .    . 

20.                                     საიდუმლო 15 წთ.

 

.    .    . 

21.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


