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23 დეკემბერი 2020 წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 

 

1. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ზოგიერთი პირის (კვების 

ობიექტები) დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების 

მოსაკრებლის დროებითი დარიცხვის წესის განსაზღვრის შესახებ” 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ბასილაია 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისში, ბუაჩიძის ქუჩა №8-ში  (საკადასტრო კოდი: 

№01.12.07.003.029) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის 

ფორმით პრივატიზების თაობაზე

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ (ჯამში 5615კვ.მ) მიწის 

ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები:  №01.72.14.034.711, 

№01.72.14.034.238, №01.72.14.034.243) ე.წ. ყოფილი 

კოოპერატიული ბინათმშენებლობის წევრებისთვის/მათი 

უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვის მოწვევაში 

გამარჯვებული შპს „საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფისათვის“ 

(ს/ნ 405198806) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ 

15 წთ.

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, 

ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების მიზნით, სარგებლობის 

უფლებით გადაცემული  უძრავი ქონების მოსარგებლეთა მიმართ 

ზოგიერთი ხელშემწყობი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ღია 

კაფეს მოწყობის მიზნით გადაცემული მიწის ნაკვეთების მოიჯარეთა 

მიმართ ზოგიერთი ხელშემწყობი ღონისძიების განხორციელების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, 

სარგებლობის უფლებით გადაცემული, უძრავი ქონების (ჯიხურის 

განთავსების მიზნით) მოსარგებლეთა მიმართ ზოგიერთი 

ხელშემწყობი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე  

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და შენობა-ნაგებობის 

ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ” 

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №255 

დადგენილებით დამტკიცებული დანართი 1-ის „თ“ ქვეპუნქტით

განსაზღვრული დროებითი შენობა-ნაგებობების ან/და 

დანადგარების განთავსების ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 ივლისის 

№61-88 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 
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8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „თბილისის საბავშვო ბაგა-

ბაღების მართვის სააგენტოს“ (ს/ნ 404905475) მიერ საკუთარი 

სახსრებით და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 

ბიუჯეტით „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 

ხელშეწყობის“ (კოდი  07 01 02) ქვეპროგრამიდან გამოყოფილი 

ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი 

ღონისძიებების/მიმართულების შეთანხმების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. კ. გვანცელაძე 

.    .    . 

9. „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 თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

10. „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. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

11.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


