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20  ნოემბერი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,მუნიციპალური სერვისების 

განვითარების სააგენტოს“ (ს/კ 405026877) შრომითი ხელშეკრულებით 

დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობისა და შრომის ანაზღაურების 

შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის 2018 წლის 26 დეკემბრის N18.1090.1484 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ   

15 წთ.

მომხს. ი. ხმალაძე 

.    .    . 

2. „სსიპ - მუნიციპალური განვითარების ფონდსა (ს/კ 206074193) და 

ა(ა)იპ „მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოს“ (ს/კ 

405026877) შორის 2019 წლის 16 აგვისტოს გაფორმებული 

ხელშეკრულებით სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი 

დეცენტრალიზაციის რეფორმის უზრუნველსაყოფად სააგენტოს 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობისა და 

შრომის ანაზღაურების შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2019 წლის 9 ოქტომბრის N19.1073.1372 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. ხმალაძე 

.    .    . 

3. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „მუნიციპალური სერვისების 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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განვითარების სააგენტოს“ (ს/კ 405026877) მიერ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის- 

„საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა“ (კოდი: 

07 02 03) ფარგლებში განსახორციელებელი 

მიმართულებების/ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 16 იანვრის N19.27.3 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

მომხს. ი. ხმალაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიულ პირთან  „თბილისის საბავშვო ბაგა-

ბაღების მართვის სააგენტოსთან“ (ს/კ 404905475) დაკავშირებით 

ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. ელოშვილი 

.    .    . 

5. „ქალაქ  თბილისის  ადმინისტრაციულ  საზღვრებში  სატრანსპორტო 

საშუალებების  პარკირების  ადგილების  განსაზღვრის  შესახებ“  ქალაქ 

თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მთავრობის  2017 წლის 8 თებერვლის 

N06.01.98 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე   

15 წთ.

მომხს. მ. მუმლაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

მოძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში 

გადაცემის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. ჭიღლაძე 

.    .    . 

7. პროექტის „კავკაზჯაზ ფესტივალი - თბილისის მუსიკალური ფორუმი 

და შოუქეისი“ განსახორციელებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „Art Bridge“  (ს/კ 404945583 )  დაფინანსების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 
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8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მოსწავლე-

ახალგაზრდობის სახლისთვის“ (ს/კ 204526352) თანხის გამოყოფის 

თაობაზე   

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის ა. 

მიზანდარის სახელობის N1 ხელოვნების სკოლისთვის” (ს/კ 203860795) 

თანხის გამოყოფის შესახებ   

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქ. თბილისის მერიის 

ფეხბურთის სპორტული ცენტრი იმედისთვის“ (ს/კ 401963666) თანხის 

გამოყოფის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფისათვის“  (ს/კ 

206267494) დავალების მიცემის თაობაზე   

15 წთ.

მომხს. გ. ბუაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში,  შალვა მშველიძის ქუჩა N16-ში (საკადასტრო კოდი: 

N01.17.09.007.005) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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13. ქალაქ თბილისში, ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩა N10ა, კორპუს N3-ში

(საკადასტრო კოდი: N01.19.23.009.032) მდებარე უძრავი ქონების

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, იოსებ გრიშაშვილის ქუჩა N49-ში

(საკადასტრო კოდი: N01.20.01.001.009) მდებარე უძრავი ქონების

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15. ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის ქუჩა

N7-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.003.101.01.002) მდებარე უძრავი

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისში, პეტრე და იოსებ ოცხელების ქუჩა N24-ში

(საკადასტრო კოდი: N01.19.33.002.060.01.503) მდებარე უძრავი

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

17. ქალაქ თბილისში, შანდორ პეტეფის ქუჩის ხელმარცხნივ, N10, N18ა

და N20ა კორპუსებს შორის არსებული 233 კვ.მ მიწის ნაკვეთის

(საკადასტრო კოდი: N01.17.10.002.317) საჯარო სამართლის

იურიდიული პირის - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური

მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ 204395537) პირდაპირი

განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

18. „შპს ,,სასათბურე მეურნეობის’’ ქალაქ თბილისის ადგილობრივ 

საკუთრებაში არსებული 100%-იანი წილის პირდაპირი განკარგვის 

15 წთ.
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წესით მართვის უფლებით გადაცემის თაობაზე’’ 2010 წლის 1 

აპრილის ხელშეკრულებით (სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის 

ნომერი N100306573) განსაზღვრული პირობების დარღვევის გამო 

დაკისრებული/ დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან 

გათავისუფლების თაობაზე 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

19. ქალაქ თბილისში, რესპუბლიკის მოედანზე, მიწისქვეშა კომპლექსში 

არსებულ 623.70 კვ.მ ფართზე (საკადასტრო კოდი: 

#01.15.04.002.001.01.550) ქალაქ თბილისის თვითმმართველი 

ერთეულის (მუნიციპალიტეტი) საკუთრების უფლების 

რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

20. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში მდებარე 29523 კვ.მ ფართობის

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.147.040) საზღვრების

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

21. „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 შესახებ

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

22. „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. გ. ებანიოძე 

.    .    . 
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23.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


