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15  იანვარი 2020 წ.              

                                                                                                      11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის განვითარების 

ფონდის“ (ს/კ 404384974) მიერ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული „ქალაქის განვითარების 

ხელშეწყობის“ პროგრამის (კოდი: 02 10), საკუთარი სახსრების  და 

გრანტის ფარგლებში განსახორციელებელი მიმართულებების 

/ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. ბენდელიანი 

.    .    . 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული სოციალური დაცვის ქვეპროგრამების 

განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილების პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

3. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების 

განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული „დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა 
კომპენსაციის“ ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტის მოწონებისა და ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის წარდგენის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ბ. მიქაუტაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და აუქციონში 

გამარჯვებულ პირს, ვეფხვია რაზმაძეს შორის 2018 წლის 18 ივნისს 

გაფორმებულ, „უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის“ 

ხელშეკრულებების შეწყვეტის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ნაწილში 

ვეტერინარული კარანტინის დაწესების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. ლომჯარია 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისში, დიღომი-გლდანის შემაერთებელი მაგისტრალის 

ჩრდილოეთით, ბელიაშვილის ქუჩის გაგრძელებაზე მდებარე მიწის 

ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.013.873) მრავალფუნქციური 

კომპლექსის (სავაჭრო ცენტრი ,,დომინო’’) განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 
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8. ქალაქ თბილისში, ტრიკოტაჟის ქუჩა N3, ვ.ნინუას ქუჩა N3-ში მდებარე 

მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N01.12.12.001.196, 

N01.12.12.001.197, N01.12.12.001.208, N01.12.12.001.218, 

N01.12.12.001.198, N01.12.12.001.393, N01.12.12.001.394) 

მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდები: NN72.16.23.564, 72.16.23.565, 72.16.23.566, 

72.16.23.692, 72.16.23.693, 72.16.23.694, 72.16.23.736, 72.16.23.737) 

საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

პროექტის დამტკიცების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

10. ქალაქ თბილისში, ლუბლიანას ქუჩა N21-ის მიმდებარედ არსებულ 

მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.13.01.007.073) სამედიცინო-

კვლევითი ცენტრის განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

გეგმარებითი დავალების  პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში,  დიღმის სასწავლო - 

საცდელ მეურნეობაში (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.014.967) 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების 

მოწონებაზე უარის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე 

(საკადასტრო კოდები: N81.02.13.790, N81.02.13.789) საცხოვრებელი 

კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი 

დავალების  პროექტის დამტკიცებაზე უარის თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ებანოიძე 
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.    .    . 

13. „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 

.    .    . 

14. „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 

.    .    . 

15. „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. ებანოიძე 

.    .    . 

16. „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. ებანოიძე 

.    .    . 

17.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


