
 

    
   saqarTvelos mTavroba                                         
 

 

 30  ოქტომბერი, 2013  წელი  

ოთხშაბათი, 11.00 საათი                                             

 

 

 

დღის წესრიგი 

 
 

1. საქართველოს კანონის პროექტი 

„საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტები 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, ,,საჯარო 

სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის 

შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“, ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, ,,საქართველოს 

მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და 

საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“, ,,პირდაპირი სახელმწიფო 

მმართველობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“, ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“, ,,საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“  

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია    

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



 

. . . 
3. საქართველოს კანონის პროექტები 

„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა 

სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“, „საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“, „საქართველოს 

ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“, “ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების 

შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“,  „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, ”საკონსულო  

მოსაკრებლის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“, „საქართველოს მოქალაქეთა და 

საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, 

პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს 

მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, ”სახელმწიფო ბაჟის 

შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“, „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 

შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ და „უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეებისა და 

დიასპორული ორგანიზაციების შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 
 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი     

. . . 
4. საქართველოს კანონის პროექტები 

,,საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“, „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

და ,,ნოტარიატის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი 



. . . 
5. საქართველოს კანონის პროექტები 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე”, 

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: თ. სანიკიძე 

. . . 
6. საქართველოს კანონის პროექტი 

`კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე~ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
7. საქართველოს კანონის პროექტი 

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. დარახველიძე    

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების                                                        

განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 

ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატისათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 15 თებერვლის N172 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური    



 
. . . 

10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – 

შემოსავლების სამსახურის მიერ მრავალწლიანი 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,2013 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო 

პროგრამების დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო   

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და 

აღჭურვის“ 2013 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 25 აპრილის N92 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლევან 

სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის 

ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 

წლის 8 მაისის №171 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო   



 
. . . 

14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების 

სააგენტოსათვის სარგებლობაში გადაცემული ან/და მის 

ბალანსზე რიცხული  ქონების აუქციონის გარეშე, დროებით 

სასყიდლიან ან უსასყიდლო სარგებლობაში გადაცემისათვის 

თანხმობის მიცემის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ღარიბაშვილი  

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის  გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2013 

წლის 21 იანვრის №72 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ი. ალასანია   

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის დადგენილების  პროექტი 

,,შპს „საქართველოს ფოსტის“ სახსრებით საქონლისა და 

მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის დადგენილების  პროექტი 

,,შპს „საქართველოს ლატარიის კომპანიის“ სახსრებით 

საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური 

წესის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 



. . . 
18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სს 

,,საქორგგაზისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 
 

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სს 

,,საქორგგაზისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 

განკარგულების პროექტის მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
19. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 
(1) 

 

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების პროექტის 

მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
20. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 
(2) 

 

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების პროექტის 

მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

 

 



. . . 
21. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 
(3) 

 

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების პროექტის 

მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
22. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 
(4) 

 

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების პროექტის 

მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
23. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

მანანა ჟვანიასათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 
 

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების მანანა 

ჟვანიასათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების 

პროექტის მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი      



. . . 
24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოსათვის საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 

განსაზღვრულ სარეკრეაციო ტერიტორიაზე არსებული 

უძრავი ქონების პრივატიზების შესახებ თანხმობის 

მიცემის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის 

ეროვნული სააგენტოს მიერ  სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „გუდაურის განვითარების სააგენტოს“  

მიერ სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა 2013-

2014 წლების ზამთრის სეზონში სათბობი 

საშუალებებით უზრუნველყოფის ღონისძიებათა 

განხორციელების მიზნით სოციალური დახმარების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. დარახველიძე  



 
. . . 

28. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „აჭარ ენერჯი-2007“-ს სასარგებლო წიაღისეულის 

მოპოვების ლიცენზიისაგან განთავისუფლების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ხ. გოგალაძე 

. . . 
29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „მეგა სერვის ცენტრი“-ს სასარგებლო წიაღისეულის 

მოპოვების ლიცენზიისაგან განთავისუფლების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ხ. გოგალაძე   

. . . 
30. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ანსამბლ 

„ბასიანი“-ს დაფუძნების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ანსამბლ 

„ბასიანი“-ს დაფუძნების შესახებ“ საქართველოს 

პრეზიდენტის ბრძანებულების პროექტის მოწონების 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ოდიშარია 

. . . 
31. საიდუმლო 

(5 საკითხი) 

 

 


