
 

    

   saqarTvelos mTavroba                                         
 

 

 5 დეკემბერი, 2013  წელი  

ხუთშაბათი, 10.00 საათი                                             

 

 

დღის წესრიგი 

 
1. საქართველოს კანონის პროექტი 

„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 

კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჭიკაიძე 

. . . 
3. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ 

 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჭიკაიძე 

. . . 
4. საქართველოს კანონის პროექტი 

„საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ 

 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



 
. . . 

5. საქართველოს კანონის პროექტი 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე”   

 

 

მომხსენებელი: თ. სანიკიძე 

. . . 
6. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“  

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
7. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

საკუთრების შესახებ“  საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი   

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 
(82 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებებში მყოფი პირებისათვის C - ჰეპატიტის 

მკურნალობის უზრუნველსაყოფად საჭირო რაოდენობის 

მედიკამენტების შეზღუდულ ვადაში შესყიდვისა და 

მიწოდების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო    



. . . 
10. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სასწრაფო 

სამედიცინო დახმარების ცენტრის დაფუძნების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„2013 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო 

პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2013 წლის 31 ოქტომბრის  N279 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო    

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, სს “ელექტროენერგეტიკული 

სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ და შპს „ALTER 

ENERGY”-ს შორის 2012 წლის 27 აგვისტოს დადებულ 

ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილებების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის 

სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი 

ელემენტების  ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სახელმწიფო ქონების საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი 

საპრივატიზებო საფასურისა და სარგებლობაში გადაცემის 

საფასურის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 



 
. . . 

15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების შპს 

„ბაია-ზუგდიდისათვის”  პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს 

პრეზიდენტის 2009 წლის 22 ივლისის  N495 

განკარგულებით განსაზღვრულისგან განსხვავებული 

პირობის დადგენის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „მურთაზ ხურცილავას სახ. ბავშვთა და მოზარდთა 

საფეხბურთო კლუბი იბერია”-სათვის პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შპს „მგ თბილისის ზღვის ინოვაციებისათვის“ 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებისა და 

შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების მოწონების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი   

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური 

წარმომადგენლობების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ფანჯიკიძე  



 
. . . 

19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს კახეთის სატყეო 

სამსახურის გურჯაანის სატყეო უბნის ლელის სატყეოში 

სახელმწიფო ტყის ფონდის 669,852 ჰა ფართობზე 

სახელმწიფო ტყის ფონდით სარგებლობის ვადის 

განსაზღვრის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ხ. გოგალაძე   

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სამელიორაციო სისტემების ფუნქციონირების 

ხელშეწყობის ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2008 წლის 20 თებერვლის N61 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: შ. ფიფია  

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის 

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან“ თანხის გამოყოფის  შესახებ“  

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 6 აგვისტოს  N519 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: შ. ფიფია  

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,2014 წელს ნავთობპროდუქციის (საწვავის) სახელმწიფო 

შესყიდვის კონსოლიდირებული ტენდერის საშუალებით 

განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი    



 

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სავაჭრო–სამრეწველო პალატის 

დაფინანსებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი 

ღონისძიების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 

წლის 22 აგვისტოს N1103 განკარგულებაში დამატების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი    

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის შესახებ“ 

საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 3 დეკემბრის 

N935 ბრძანებულების მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: შ. თადუმაძე 

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მოქალაქედ მიღების შესახებ“ 

საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 3 დეკემბრის 

N936 ბრძანებულების მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: შ. თადუმაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 


