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20 მაისი 2020 წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „ქ. თბილისის მოსწავლე -

ახალგაზრდობის სახლისთვის" (ს/კ 204526352) თანხის გამოყოფის 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირების ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2019 წლის 30 

დეკემბრის №19.1418.1818 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. თალაკვაძე 

.    .    . 

3. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის 

განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მეფუტკრეობის ქუჩა 

№8-ში (საკადასტრო კოდი: №81.02.13.745.01.001) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის მე-2ა მიკრორაიონში, კორპუსი 

№21-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.07.001.001.01.023) მდებარე 

უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში,  წულუკიძის ქუჩა №14-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი 

06/020, საკადასტრო კოდი: №01.17.10.006.020.01.500) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, თენგიზ სტურუას ქუჩა №29-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.19.27.002.030.01.007) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის 

საკუთრებაში არსებული საზოგადოების კაპიტალში არსებული 

წილის პირდაპირი განკარგვის წესით მართვის უფლებით გადაცემის 

თაობაზე“ 2011 წლის 7 ივლისს გაფორმებული ხელშეკრულებით 

(სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი №110700918) 

გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების დადასტურებისა 

15 წთ.
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და შპს ,,ილიას ბაღის’’ (ს/კ 404401615) კაპიტალის ცვლილების 

(გაზრდა) თაობაზე 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, თვალის კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის 

მდებარე 97 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 

№01.18.06.018.103) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში მიღების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. საქართველოში ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების 

აღკვეთის მიზნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 კატეგორიის ავტობუსებით 

ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის 

განხორციელებაზე ნებართვების მფლობელების მიერ მგზავრთა 

გადაყვანის დროებითი შეჩერებიდან გამომდინარე, მათი 

სანებართვო პირობის შესრულებისგან გათავისუფლების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

11. ,,ქ. თბილისში, გლდანი-ნაძალადევის რაიონში, გლდანის I 

მიკრორაიონსა და მუხიანის I მიკრორაიონს შორის სავაჭრო 

კომპლექსის დასაპროექტებლად’’ ურბანული დაგეგმარების საქალაქო 

სამსახურის მიერ დამტკიცებული 2007 წლის 25 ოქტომბრის №12303 

ქალაქთმშენებლობითი პირობების ცვლილების პროექტის მოწონების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ბასილაია 

.    .    . 

12. „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 მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ბასილაია 
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.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, კრწანისის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდი: №01.18.06.014.080) მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ბასილაია 

.    .    . 

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  შესახებ

15 წთ.

მომხს. ა. ბასილაია 

.    .    . 

15. „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 შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ა. ბასილაია 

.    .    . 

16.                                     საიდუმლო 15 წთ.

 

.    .    . 

17.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 


