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20 თებერვალი 2019 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 

1. „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 

საშუალებების პარკირების ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 8 თებერვლის 

№06.01.98 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. აბულაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის 

განვითარების საქალაქო სამსახურისათვის დავალების მიცემის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. გ. ბუაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის „საქართველოს მუსიკალური კონკურსების 

ფონდისათვის“ (ს/კ 203862016) „საქართველოს მუსიკოს-შემსრულებელთა 

მეშვიდე კონკურსის“ ჩასატარებლად თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

4. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირების და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების 

ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №18.1168.1632 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                  
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განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

მომხს. ლ. მიქავა 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების 

დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ლ. მიქავა 

.    .    . 

6. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული „სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები 

რაიონებში“ ქვეპროგრამის (კოდი: 06 02 18) განხორციელების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 

2019 წლის 18 იანვრის N19.30.41 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ვასაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონში 

რეგისტრირებული მოქალაქე ნატო ტვილდიანისათვის დროებითი 

საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ქირის საკომპენსაციო თანხის 

გაცემაზე თანხმობის  შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ბ. მიქაუტაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №44-ში (საკადასტრო 

კოდი: №01.14.05.003.009.01.056) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №48-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.14.05.003.007.01.509) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  
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.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, ჭიჭინაძის I შესახვევი N3-ში (საკადასტრო კოდი: 

№01.19.22.007.013.01.026) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

11. ზოგიერთი ფიზიკური და იურიდიული პირისთვის ჯიხურების 

განთავსების მიზნით, პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის 

უფლებით, იჯარის ფორმით მიწის ნაკვეთების გადაცემის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. საბაზრო ღირებულებაზე ნაკლები ოდენობის საწყისი საპრივატიზებო 

საფასურით №01.19.16.003.085 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 

უძრავი ქონების პირობებიანი აუქციონით პრივატიზების შესახებ   

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის - ქონების მართვის სააგენტოს 2015 წლის 29 იანვრის პირობებით 

გამოცხადებული აუქციონის Nე-262-48-11539 ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების დადასტურების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე  

.    .    . 

14. „ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, ნარიმანოვის ქ. №12-ში არსებულ 

მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.18.01.002.021, 

№01.18.01.002.020) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 

აგვისტოს №258 განკარგულებით დამტკიცებულ განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის გეგმარებით დავალებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 
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15. „ქ. თბილისში, სოფელ თხინვალაში, შპს „მწვანე ცენტრის“ საკუთრებაში 

არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ნაკვეთი N314) ინდივიდუალური, 

ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების და განაშენიანების დაბალი 

ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონის (სზ-2) შესაბამისი ობიექტებისგან 

შემდგარი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მერიის ურბანული დაგეგმარების 

საქალაქო სამსახურის 2008 წლის 12 თებერვლის N01/122 ბრძანებით 

დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული 

პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

16. ქალაქ თბილისში, წყნეთის სატყეო უბანში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდები: №01.20.01.010.270, №01.20.01.010.166, 

№01.20.01.010.165, №01.20.01.010.176, №01.20.01.010.167, №01.20.01.010.177, 

№01.20.01.010.335 საპროექტო არეალის ფართობი 9213კვ.მ) 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების 

პროექტის მოწონებაზე უარის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ა. ტოგონიძე 

.    .    . 

17.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 

 

 

 


