
 
 

 - 1 - 

 
 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

27 მაისი 2020 წ.              

                                                                                                         11 სთ.00 წთ.  
 
 
 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  დიდუბის რაიონში, 

რკინიგზის ცენტრალურ ვაგზალზე (საკადასტრო კოდი:  

№01.13.07.021.125)  მდებარე ავარიული შენობის გამაგრება -

გაძლიერების სამუშაოების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის დავალების  მიცემის შესახებ

15 წთ.

მომხს. ი. ელოშვილი 

.    .    . 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონში 

მცხოვრები მოქალაქე ვლადიმერ ქოროღლიშვილისათვის (პ/ნ 

12001035716) დროებითი  საცხოვრებელი ფართით 

სარგებლობისათვის  ქირის საკომპენსაციო თანხის გაცემაზე 

თანხმობის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. ელოშვილი 

.    .    . 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს 

დირექტორის მიერ შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

რიცხოვნობის და შრომის ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრაზე 

თანხმობის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. მ. ბითაძე 

         

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობის სხდომის 

დღის  წესრიგი                                                   
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.    .    . 

4. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების 

განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის №52-10 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

5. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული სოციალური დაცვის ქვეპროგრამების 

განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის №52-9 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილების პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. გ. ჩივიაშვილი 

.    .    . 

6. ქალაქ თბილისში, სოფელ აგარაკში მდებარე 175 კვ.მ მიწის ნაკვეთის 

(საკადასტრო კოდი: №72.16.28.247) ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მიღების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით 

განსაზღვრული ასიგნებებიდან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „წყალთა 

სახეობის ცენტრი - ტონუსისთვის“ (ს/კ 205267085) თანხის 

გადარიცხვის შესახებ 

15 წთ.

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

8. ქალაქ თბილისის მთავრობასა და შპს ,,თბილისის საოჯახო 

მედიცინისა და რეაბილიტაციის ცენტრს’’ (ს/კ 404977325) შორის 2013 

15 წთ.
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წლის 6 მარტს გაფორმებული „ქალაქ თბილისის თვითმმართველი 

ერთეულის საკუთრებაში არსებული შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,თბილისის №4 საოჯახო 

მედიცინის ცენტრის’’ წილის 100%-ის პირდაპირი განკარგვის წესით 

მართვის უფლებით გადაცემის თაობაზე“ ხელშეკრულების 

ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ 

მომხს. ი. თავართქილაძე 

.    .    . 

9. ,,ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, ბეჟან კალანდაძის ქ. №3-ში 

არსებულ მიწის ნაკვეთზე მრავალფუნქციური კომპლექსის 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების 

შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 

წლის 27 ნოემბრის №443 განკარგულებით დამტკიცებული 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის 

მოწონების თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ბასილაია 

.    .    . 

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 თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ბასილაია 

.    .    . 

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 თაობაზე 

15 წთ.

მომხს. ა. ბასილაია 

.    .    . 

12. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

15 წთ.
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საკრებულოს 2019  წლის  15 მარტის №39-18 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონებაზე უარის  შესახებ

მომხს. ა. ბასილაია 

.    .    . 

13.                                 სხვადასხვა 15 წთ.

 


