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13 მარტი 2018 წ.              

                                                                                                   10 სთ.00 წთ.  

 

1. ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის

ასიგნებების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „კერძო უმაღლესი სასწავლებლების

ასოციაციის“ (ს/კ 405234312) დაფინანსების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

2. პროექტის „თბილისის საერთაშორისო ჯაზ-ფესტივალი“

განსახორციელებლად შპს „ისთერნ ფრომოუშენს“-ის (ს/კ

404385606) დაფინანსების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. პროექტის „CineDOC-Tbilisi - საერთაშორისო დოკუმენტური

კინოფესტივალი“ განსახორციელებლად არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „NOOSFERA 

FOUNDATION“ (ს/კ 4101961962) დაფინანსების შესახებ 

 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

4. პროექტის „ელექტრონავტი X“ განსახორციელებლად

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის

„ინოვაციული პოპ-კულტურის მხარდამჭერი ფონდი

ელექტრონავტის“ (ს/კ 404394124) დაფინანსების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

5. „დედაქალაქის  მიწათსარგებლობის  გენერალური  გეგმის

დამტკიცების  შესახებ“  ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში

ცვლილების  შეტანის  თაობაზე“  ქალაქ  თბილისის

მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  დადგენილების  პროექტის

მოწონების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    . 

6. ქ.  თბილისში,  სოფელ  წავკისში  (საკადასტრო  კოდები: 
№81.02.21.455,  №81.02.21.456,  №81.02.21.457,  №81.02.21.461, 
№81.02.21.459,  №81.02.21.462,  №81.02.21.424,  №81.02.21.460) 

ინდივიდუალური  საცხოვრებელი  სახლების  განაშენიანების

რეგულირების  გეგმის  პროექტის  შეთანხმების  პროექტის

მოწონების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 

.    .    . 

7. ქ.  თბილისში,  სოფელ  თხინვალაში,  „თელეების  მიწა“‐ზე

არსებულ  მიწის  ნაკვეთზე  (საკადასტრო  კოდი:  №72.16.15.758) 

განაშენიანების  რეგულირების  გეგმის  პროექტის  მოწონების

შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. რ. მირზიკაშვილი 
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.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მთავრობის მიერ 2007 წლის 5 დეკემბერს

დადებულ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით გასატარებელი

ღონისძიებების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის

მუნიციპალური ლაბორატორიის“  (ს/კ 402008046) მომსახურების

ტარიფების  შეთანხმების თაობაზე 

 

15 წთ.

მომხს. ი. ბენდელიანი 

.    .    . 

10. ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, წყნეთის გზატკეცილის, II ჩიხის #1 

და #3-ში (ნაკვეთი # 5/42, საკადასტრო კოდი: #01.14.08.005.042) 

მდებარე  მიწის ნაკვეთზე სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების 

გაცემისთვის განაშენიანების ინტენსივობის კ-2 კოეფიციენტის 

მოსაკრებლის გადახდის  განწილვადებასთან  დაკავშირებით 

შეთანხმების დადების შესახებ 

 

15 წთ.

მომხს. თ. ბოლოთაშვილი 

.    .    . 

11. ქ. თბილისში, შარტავას ქუჩა #75-ში  (საკადასტრო კოდი: 

#01.10.13.004.017) მდებარე მიწის ნაკვეთზე სპეციალური 

(ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის განაშენიანების 

ინტენსივობის კ-2 კოეფიციენტის მოსაკრებლის გადახდის 

განწილვადებასთან დაკავშირებით შეთანხმების დადების შესახებ

 

15 წთ.

მომხს. თ. ბოლოთაშვილი 

.    .    . 

12. ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  დიდუბის  რაიონში

მცხოვრები  მოქალაქე  მიხეილ  აჯაგოვისათვის  სოციალური

15 წთ.
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დახმარების გაცემაზე თანხმობის შესახებ 

 

მომხს. ი. ზავრადაშვილი 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონში

მცხოვრები მოქალაქე ირინა გაზეტოვასათვის სოციალური

დახმარების გაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ბ. მიქაუტაძე 

.    .    .  

14.                        სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 


