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6 მაისი 2020 წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „საქართველოს ეროვნული 

ბოტანიკური ბაღის“ (ს/კ 404405960)  ხმელთაშუაზღვის რეგიონის 

ფიტოტაქსონომიური კვლევის ორგანიზაციაში (OPTIMA) 

გაწევრიანებაზე თანხმობის თაობაზე

15 წთ.

მომხს. მ. ბითაძე 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „ქ. თბილისის მერიის 

ფეხბურთის სპორტული ცენტრი იმედისთვის" (ს/კ 401963666) 

თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის  „ქალაქ თბილისის გლდანი-

ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/კ

400085572) თანხის გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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4. 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 სახელობის ქართული ხალხური ცეკვის 

ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდიისთვის“ (ს/კ 202056899) და 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 

.    .    . 

5. „პროექტის „თანადგომის, მონატრების და მადლიერების

აქცია  ვიდეორგოლი” განსახორციელებლად შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოების „შპს სტუდია 1,2,3“ (ს/კ 

204430268) დაფინანსების შესახებ“ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

6. საქართველოში ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების 

აღკვეთის მიზნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 კატეგორიის ავტობუსებით 

ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის 

განხორციელებაზე ნებართვების მფლობელების მიერ მგზავრთა 

გადაყვანის დროებითი შეჩერებიდან გამომდინარე, მათი სანებართვო 

პირობის შესრულებისგან გათავისუფლების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

7. 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 
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.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ღია 

კაფეს მოწყობის მიზნით გადაცემული მიწის ნაკვეთების მოიჯარეთა 

მიმართ ზოგიერთი ხელშემწყობი ღონისძიების განხორციელების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 

სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 22 დეკემბრის N19-

78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

10. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით 

პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 22 დეკემბრის N19-72 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

11. ქალაქ თბილისში,  იპოლიტ-ივანოვის ქუჩა N43-ში, (ნაკვეთი 33/073, 

საკადასტრო კოდი: N01.11.05.033.073.01.023) მდებარე უძრავი ქონების 

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

12. ქალაქ თბილისში,  გლდანის მასივში, II მიკრორაიონში, სერვის 

ცენტრის მიმდებარედ (ნაკვეთი 12/042, საკადასტრო კოდი: 

N01.11.12.012.042.01.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.
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მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

13. ქალაქ თბილისში, ურეკის ქუჩა N4-ში მდებარე უძრავი ქონების 

(საკადასტრო კოდი: N01.12.03.001.071) სახელმწიფოსთვის 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე    

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

14. „ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში  არსებული 211758  კვ.მ ფართობის 

მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.01.07.693) საზღვრების 

ფართობის შემცირებით კორექტირების შესახებ    

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

15.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 

 


