
 

    
   saqarTvelos mTavroba                                         

   

 

 1  ოქტომბერი, 2013  წელი  

სამშაბათი, 14.00 საათი                                             

 
 

 

დღის წესრიგი 

 

 

1. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსის 

მოპოვებისა და შეწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: შ. ფიფია    

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

ბალანსზე რიცხული ზოგიერთი არაფინანსური აქტივის  

განკარგვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: შ. ფიფია    

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოში სატრანსპორტო საშუალებებიდან 

გარემოს დაბინძურების შემცირების ხელშემწყობი 

ღონისძიებების შესახებ 2013-2016 წლების სახელმწიფო 

პროგრამის დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ხ. გოგალაძე 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას და შპს “GREEN POWER”-ს 

შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას და შპს „მტკვარი ენერგიას“ 

შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას და შპს „ჯორჯიან ჰაიდრო 

ფაუერს“ შორის დასადები  ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე  

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების 

ფორნდს“ და სს „ბი ჯი კაპიტალს“ შორის 

გასაფორმებელი ხელშეკრულების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე  

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ფერს“, „რობინს კომპანის“, სს „საქართველოს 

ენერგეტიკის განვითარების ფონდს“, შპს „ენერგიასა“ და 

სს „დარიალი ენერჯის“ შორის დასადები 

ხელშეკრულების შესახებ“  

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე  



 
. . . 

9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სახელმწიფოს, „ჯორჯია ნიუ ვენჩერზ 

ინქ.“-ს და „ისკანდერ ენერჯი (ჯორჯია) ლიმიტედ“-ს 

შორის XIC  ბლოკსა და ჩრდილოეთ კუმისის სალიცენზიო 

ფართობზე გასაფორმებელი პროდუქციის წილობრივი 

განაწილების  კოდიფიცირებული ხელშეკრულების - 

საცხენისი მოწონების შესახებ“  

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე  

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ 

მიერ სახელმწიფო შესყიდვების  გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე  

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის 

განვითარების მეორე პროექტის“  შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში 2013 

წლის განმავლობაში ინსტიტუციური განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დაფინანსების 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  



. . . 
13. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოში ეროვნული სივრცითი მონაცემების 

ინფრასტრუქტურის შექმნისა და განვითარების 

სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი   

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ამომრჩეველთა ერთიანი სიის ფორმირების 

საკოორდინაციო კომისიის შექმნისა და მისი 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი   

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოში მიწის მართვის განვითარების 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის უწყებათაშორისი 

საკოორდინაციო საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების 

დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს ორგანიზებული დანაშაულის 

წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული სტრატეგიის 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ღარიბაშვილი  

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს თავდაცვის სამინიტროს მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ალასანია   



 
. . . 

18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა 

და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირებისათვის  ,,საქართველოს 

2013  წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს 

კანონით გათვალისწინებულ შეზღუდვებზე გამონაკლისის 

დაშვების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის  

15 იანვრის №37 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. სანიკიძე 

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის დადგენილების  პროექტი 

,,შპს „საქართველოს ფოსტის“ სახსრებით საქონლისა და 

მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის დადგენილების  პროექტი 

,,შპს „საქართველოს ლატარიის კომპანიის“ სახსრებით 

საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური 

წესის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სასოფლო-სამეურნეო მიწის პრივატიზებასა და 

სარგებლობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებული 

საკითხების შემსწავლელი უწყებათაშორისი საბჭოს 

შექმნის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  



. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა 

გრძელვადიანი განსახლებისათვის გასატარებელი 

ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 

წლის 3 ივლისის N700 განკარგულებით მოწონებულ გრანტის 

ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

ხელშეკრულების მოწონების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. დარახველიძე        

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და 

იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების _ 

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“  

 

 

მომხსენებელი: ს. სუბარი   

. . . 
24. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების პროექტი 

,,ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის და გაცვლის 

ხელშეკრულებაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე“ 
 

(ქ. თბილისში, მდინარე მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე, კორტების მიმდებარედ 

არსებული 116 კვმ. მიწის ნაკვეთი) 

 

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის და გაცვლის 

ხელშეკრულებაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე“ 

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების პროექტის 

მოწონების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. უგულავა       



 
. . . 

25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობის კანცელარიის მიერ შექმნილი 

ვებ-გვერდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული 

მომსახურებების  სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი 

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობის კანცელარიის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი 

. . . 
27. ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული სატყეო 

პოლიტიკის შესახებ 

 

 

მომხსენებელი: ხ. გოგალაძე        

 

 
 


