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5  აგვისტო 2020 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „საქართველოს ეროვნული 

ბოტანიკური ბაღის“ (ს/ნ 404405960) საშტატო ნუსხისა და 

თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცებაზე თანხმობის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. მ. ბითაძე  

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „საქართველოს ეროვნული 

ბოტანიკური ბაღის“ (ს/ნ 404405960) შრომითი ხელშეკრულებით 

დასაქმებული პირების რიცხოვნობისა და ანაზღაურების ფონდის 

დამტკიცებაზე თანხმობის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. მ. ბითაძე 

.    .    . 

3. პროექტის „რა გვაქვს საერთო?“ განსახორციელებლად არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის არქიტექტურის 

ბიენალეს“ (ს/ნ 404544490) დაფინანსების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. პროექტის „თბილისის სცენოგრაფიის მესამე საერთაშორისო ბიენალე 

2020“ განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ვალერიან გუნიას სახელობის თეატრალურ 

ხელოვანთა ახალგაზრდული კავშირის“ (ს/ნ 203863006) დაფინანსების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მოსწავლე-

ახალგაზრდობის სახლისთვის“ (ს/ნ 204526352) თანხის გამოყოფის 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის არჩილ 

ჩიმაკაძის სახელობის N3 ხელოვნების სკოლისთვის“ (ს/ნ 206075085) 

თანხის  გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „კოლეჯი 

„იკაროსის“  (ს/ნ 211351071)  დაფინანსების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 4 მარტის N20.256.315 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, ლილოს დასახლებაში (ყოფილი საქსოფმანქანა), 

I მიკრორაიონის კორპუს N13-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.19.27.008.002.01.102) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის ქუჩა 

N13-ში (საკადასტრო კოდები: N01.15.07.003.080.01.500, 

15 წთ.
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N01.15.07.003.080.01.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე    

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მირზა გელოვანის VII ჩიხი N8-

ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.08.001.004.02.002) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, ზარზმის ქუჩა N7-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.11.05.033.006.01.056) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. „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 

.    .    . 

13. „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 

.    .    . 

14. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის N39-18 დადგენილებაში 

15 წთ.
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ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონებაზე უარის შესახებ 

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

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 მოწონებაზე უარის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისში, ნადიკვარის ქუჩა N34-ის მიმდებარედ, ქალაქ 

თბილისში, ოქროყანის დასახლებაში მდებარე მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: N01.18.01.002.270) მრავალფუნქციური 

კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი 

დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

17.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 


