
 

 

    

   saqarTvelos mTavroba                                         
 

 

16 იანვარი, 2014  წელი  

ხუთშაბათი, 15.00 საათი                                             

 

 

 

დღის წესრიგი 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

,,ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ’’ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’, ,,იარაღის 

შესახებ’’ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე’’ და ,,სალიცენზიო და სანებართვო 

მოსაკრებლების შესახებ’’ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე’’ 

 

 

 

მომხსენებელი: ი. ალასანია  

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტი 

„დიპლომატიური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ფანჯიკიძე 

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

 ,,საქართველოს მთავრობას, შპს „ჰიდროლეა“-ს და შპს 

„დარჩი“-ს შორის დასადები ხელშეკრულების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

 ,,საქართველოს მთავრობას, შპს „ჰიდროლეა“-ს და შპს 

„კასლეთი 1“-ს შორის დასადები ხელშეკრულების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

 ,,საქართველოს მთავრობას, შპს „ჰიდროლეა“-ს და შპს 

„კასლეთი 2“-ს შორის დასადები ხელშეკრულების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

 ,,საქართველოს მთავრობას და შპს „ბუგატო ენერჯი“-ს 

შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს 

სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს 

ანაზღაურებადი სამუშაოების (მომსახურების) 

სახელშეკრულებო საფასურების განსაზღვრის წესის  

დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„გარდაბნის კომბინირებული ციკლის 

თბოელექტროსადგურის მშენებლობის განახლების მიზნით 

განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2013 წლის  23 სექტემბრის  N1391 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 



 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

მანანა არჩვაძე - გამსახურდიასათვის პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი   

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება  

,,ტელერადიო კომპანია რიონისათვის” სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარის უფლებით 

გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სს „თბილსრესის“ გაკოტრების მმართველს და შპს „საქართველოს 

საერთაშორისო ენერგეტიკულ კორპორაციას“ შორის 2010 წლის 23 

თებერვალს გაფორმებული სს „თბილსრესის“ სამეურვეო ქონების 

აუქციონის ფორმით რეალიზაციის შედეგების დამტკიცების ოქმი N1-დან 

გამომდინარე დამატებითი პირობების დადგენის თაობაზე“ 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, 

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსა და შპს ,,საქართველოს 

საერთაშორისო ენერგეტიკულ კორპორაციას“ შორის გასაფორმებელი 

ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის პროექტის მოწონების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „გუდაურის განვითარების სააგენტოს”  

მიერ სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 



. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი 

შესაძლებლობების უზრუნველყოფის 2014–2016 წლების 

სამთავრობო სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,კლინიკური მდგომარეობების მართვის სახელმწიფო 

სტანდარტების (პროტოკოლები) შემუშავების მიზნით გრანტის 

გაცემის წესისა და პირობების შესახებ” საქართველოს 

მთავრობის 2012 წლის 14 მაისის N180 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 0-

5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვების, 60 წლის და ზემოთ ასაკის 

ქალების და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცების (საპენსიო ასაკის 

მოსახლეობა), სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვთა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი 

ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 7 მაისის №165 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი 

ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების 

განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 

დეკემბრის №218 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  



 

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„იმ სახელმწიფო პროგრამების/მათი ღონისძიებების/მოცულობების 

განსაზღვრის შესახებ, რომელთა განხორციელებაც სახელმწიფოს მიერ 

2013 წელს ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად უწყვეტად 

გაგრძელდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელი 

2014 წლის შესაბამისი ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო 

პროგრამების დამტკიცებამდე ან/და „სახელმწიფო შესყიდვების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე, ან 

ვაუჩერის პირობების შესაბამისად, შესაბამისი მიმწოდებლების 

გამოვლენამდე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის 

N397 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“  

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სამედიცინო რაიონების მიხედვით ვაუჩერის ფასის დადგენის, 

მზღვეველი კომპანიის გამოვლენისა და კონკურსის  შედეგად 

გამოვლენილი მზღვეველის ან ამხანაგობის მიერ აღებულ 

ვალდებულებათა შესრულებისა და ასევე პროგრამის  

ზედამხედველობის  მიზნით შექმნილი უწყებათაშორისი 

კომისიის 2013 წლის 22 ოქტომბრის N11 და 2013 წლის 28  

დეკემბრის N13  სხდომის ოქმით მიღებული გადაწყვეტილებების 

მოწონებისა და სამედიცინო დაზღვევის ჯგუფი სს „არქიმედეს 

გლობალ ჯორჯიას“ გაკოტრების საქმისწარმოების დაწყებასთან 

დაკავშირებით ბენეფიციართათვის სამედიცინო მომსახურების 

მყისიერი ადმინისტრირების მიზნით გასატარებელ 

ღონისძიებათა შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . .  
19. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით 

გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  



. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოსა და  ინა გუდავაძეს,  ია პატარკაციშვილს, 

ლიანა ჟმოტოვას და ნათელა პატარკაციშვილს შორის 

გაფორმებული მორიგების ხელშეკრულებიდან 

გამომდინარე ზოგიერთ ღონისძიებათა 

უზრუნველყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური 

შტაბის დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს 

მთავრობის 2013 წლის 22 ნოემბრის №298 

დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ალასანია    

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ვეტერანების 

საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ალასანია 

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროსა და მის მმართველობის სფეროში მოქმედი 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ 2014 

წლის განმავლობაში ერთმანეთისათვის გაწეული 

მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული 

შესყიდვით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. სანიკიძე 



 
. . . 

24. 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  

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის 

თანამშრომელთა სოციალური დაცვისა და 

მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ” საქართველოს 

მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის №77 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჩუბინიძე 

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,2014–2015 წლის ფიჭური სატელეფონო მომსახურების 

სახელმწიფო შესყიდვის კონსოლიდირებული ტენდერის 

საშუალებით განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი 



 

. . . 
27.  საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების პროექტი 

„საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში 

სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციის 

საშტატო განრიგისა და მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 27 

ივლისის N454 ბრძანებულების ძალადაკარგულად გამოცხადების 

თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში 

სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციის 

საშტატო განრიგისა და მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 27 

ივლისის N454 ბრძანებულების ძალადაკარგულად გამოცხადების 

თაობაზე“ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების პროექტის 

შესახებ“ 
 

    

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციის 

საშტატო განრიგისა და მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჩხენკელი 

 


