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23 იანვარი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 

1. საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების (საგზაო 

ნიშნები) დამონტაჟების შესახებ  

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის  „ქალაქ თბილისის  გლდანი-ნაძალადევის 

კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/კ 400085572) თანხის 

გამოყოფის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „წყალბურთელთა გუნდი „თბილისისთვის“ (ს/კ 

205287866) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა  

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის  „ქალაქ თბილისის მერიის ფეხბურთის სპორტული 

ცენტრი იმედისთვის“ (ს/კ 401963666) თანხის გამოყოფის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირების  ხელოვნების სკოლებისთვის,  ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირის „ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის 

ხელოვნების გიმნაზიისთვის“ (ს/კ 211351428), ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირის „ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ხალხური 

ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიისთვის“ (ს/კ 202056899), ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ქ. თბილისის  მერიის  სერგო  ზაქარიაძის 

სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯისთვის“ 

(ს/კ 202887395) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის დამტკიცებული 

ბიუჯეტის „სახელოვნებო  განათლების  ხელშეწყობა“ (კოდი 08 02) 

პროგრამით გათვალისწინებული სახელოვნებო განათლების 

არამოთხოვნადი სპეციალობების შენარჩუნების მიზნით, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის ზოგიერთი ხელოვნების სკოლისათვის 

თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირების ხელოვნების სკოლების, ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 
პირის „ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის 
ხელოვნების გიმნაზიის“ (ს/კ 211351428), ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 
პირის „ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახ. ქართული ხალხური 
ცეკვის ქორეოგრაფიული სკოლასტუდიის“ (ს/კ 202056899), სასწავლო-
შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე 
მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

8. ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის 

15 წთ.
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სახლისთვის“ (ს/კ 204526352) თანხის გამოყოფის თაობაზე   

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონში 

რეგისტრირებული ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „მიტროფანე ლაღიძის 

4“ - ის წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციისა და განვითარებისათვის 

აუცილებელი სამუშაოების დაფინანსების თაობაზე თანხმობის გაცემის 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. დ. კირკიტაძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდ. მტკვარს შორის 
(ნაკვეთი 03/24) მდებარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული ცალკეული ფართების ყოფილი საბინაო-
სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის პირდაპირი განკარგვის 
ფორმით პრივატიზების შესახებ   

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11.  ქალაქ თბილისში,  აკაკი ბელიაშვილის ქუჩა, მე-2 ჩიხი №10-ში 

(საკადასტრო კოდი: №01.13.01.006.008) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში არსებული 306 კვ.მ ფართობის მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.01.05.848) საზღვრების ფართობის 

შემცირებით კორექტირების შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირი ქალაქ თბილისის მერიის „ზურაბ ანჯაფარიძის 

სახელობის N28 ხელოვნების სკოლის“ (ს/კ 211351400) საკუთრებაში 

არსებული მოძრავი ქონების (ჯართი) ელექტრონული აუქციონის 

ფორმით გასხვისების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 
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.    .    . 

14. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის N7 ხელოვნების 

სკოლის“ (ს/კ 211347185) საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების 

(ჯართი) ელექტრონული აუქციონის ფორმით გასხვისების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. „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. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

16. „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 მოწონებაზე უარის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, N01.16.09.001.073 და 

N01.16.09.001.040 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებულ მიწის 

ნაკვეთებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონებაზე 

უარის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

18. ქალაქ თბილისში, სოფელ ტაბახმელასა და სოფელ შინდისში მდებარე 

მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N81.02.00.416, N81.02.00.782, 

N81.02.03.819, N81.02.03.919, N81.02.03.420, N81.02.03.984, N81.02.03.331, 

N81.02.03.332) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტი 

მოწონებაზე უარის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 
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.    .    . 

19.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


