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17 ივნისი 2020 წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული 

შენობა-ნაგებობის ჩანაცვლებასთან დაკავშირებული საკითხების 

განმხილველი კომისიის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების 

შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. ელოშვილი 

.    .    . 

2. 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 

.    .    . 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის გლდანი-

ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრისთვის“ (ს/კ 

400085572) საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვა-

ანგარიშგების სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების 

სისტემასთან ინტეგრირებული პროგრამების უზრუნველყოფის 

ლიცენზიის 2020 წლის განმავლობაში გაგრძელებისთვის თანხის 

გამოყოფის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. გვილავა 

.    .    . 

4. ქალაქ თბილისში,  სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის ქუჩა

№1-ში (საკადასტრო კოდი: №01.15.07.003.068) მდებარე უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

5. ქალაქ თბილისში,  ვარკეთილის დასახლებაში, ზემო პლატოს II 

მიკრორაიონის  კორპუს №19-ში (ნაკვეთი №07/029, საკადასტრო 

კოდი: №01.19.20.007.029) მდებარე  ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ზოგიერთი უძრავი 

ქონების ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების 

წევრებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისის მთავრობასა და შპს „გუდაური სქი რესორტს“ (ს/კ

204576066) შორის 2011 წლის  12 ივლისს გაფორმებული „ქ. 

თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის 

შესახებ“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების 

დადასტურების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის 

სააგენტოსა და შპს „მუზეუმს“ (ს/კ 431173534) შორის გაფორმებული 

15 წთ.
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,,უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ’’ 2017 წლის 5 ივნისის ხელშეკრულების შეწყვეტისა და 

თანმდევი ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისში, სოფელ ზემო ლისის ტერიტორიაზე არსებულ 

მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №72.16.18.747,

№72.16.18.341,  №72.16.18.722) სასწავლო კომპლექსის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის  გეგმარებითი დავალების პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

9. ქალაქ თბილისში, სოფელ ლისში მდებარე მიწის ნაკვეთზე 

(საკადასტრო კოდი: №72.16.15.399) და მის მიმდებარედ არსებულ 

უფლებადაურეგისტრირებელ მიწის ნაკვეთებზე სააგარაკე-

დასასვენებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

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 მოწონების შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ვ. წილოსანი 

.    .    . 

11. „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. ვ. წილოსანი 
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.    .    . 

12. „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 

.    .    . 

13.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


