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18  მარტი 2020 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

სოციალური დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის N52-9 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 

დადგენილების პროექტის  მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების 

განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის N52-10 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ  თბილისის 

მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  დადგენილების პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი  

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ზოგიერთი არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის ხელოვნების სკოლისა და 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „სერგო ზაქარიაძის სახელობის 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის“ (ს/კ 

202887395) თანხის გამოყოფის შესახებ 

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობის 

მიერ საკანალიზაციო ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოსა და 

ჰიდრანტების  მოწყობაზე თანხმობის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. კ. სამხარაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ისნის რაიონში 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარებისათვის არსებითი 

მნიშვნელობის მქონე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების სახის 

განსაზღვრის თაობაზე თანხმობის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. კ. ლაბუჩიძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, ცოტნე დადიანის ქუჩა N1ბ/გიგო ზაზიაშვილის 

ქუჩა N2-ში არსებული 112.52 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 

N01.16.02.040.002.01.507) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქ. N15ა-ში მდებარე 5,001 კვ.მ 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.04.030.048) გაცვლის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, შალვა ნუცუბიძის ფერდობის IV მიკრორაიონის 

კორპუს N33-ში (საკადასტრო კოდი: N01.14.16.012.012.01.027) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, ილორის ქუჩა N14-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.11.05.035.010) შენობა-ნაგებობა N1-ში, პირველ სართულზე 

არსებული 540.31 კვ.მ ფართის შპს „ზაურ ხუბუტიას სახელობის 

დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრი დიოსკურიასთვის“ (ს/კ 

200209844) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, 

უსასყიდლო უზუფრუქტის  ფორმით გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირს-ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „გოლდვინს“ 

(ს/კ 405308135) შორის, 2019 წლის 21 იანვარს გაფორმებულ 

„პირობებით გამოცხადებული აუქციონის Nე-441-36-23013“ 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს მიერ ჩატარებული 

N505 ელექტრონული აუქციონის მე-16 ლოტზე გამოვლენილ 

გამარჯვებულთან დასადებ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის ვადის 

გაგრძელების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში,  ლუბლიანას ქუჩა N21-ის მიმდებარედ არსებულ 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.13.01.007.073) ინფექციური 

პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო 

პრაქტიკის ცენტრის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში,  სოფელ აგარაკში, აგარაკის ქუჩა N41-ში არსებულ 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N72.16.15.691)  საცხოვრებელი 

15 წთ.
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კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  გეგმარებითი 

დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე 

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

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 მოწონებაზე უარის თქმის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

15.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


