
 

    
   saqarTvelos mTavroba                                         
 

 

6 ივნისი, 2014  წელი  

პარასკევი, 9.00 საათი                                             

 

 

 

დღის წესრიგი 

 
1. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

სტრატეგიის „საქართველო 2020“ დამტკიცებისა და 

მასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
2. ინფორმაცია ძირითადი მაკროეკონომიკური 

პროგნოზებისა და საქართველოს სამინისტროების 

ძირითადი მიმართულებების შესახებ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ლიცენზიების, ნებართვებისა და სერტიფიკატების 

ერთიანი ელექტრონული სისტემის დანერგვისა და 

ამოქმედების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

 

 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



 
. . . 

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის 

საქმეთა სამინისტროსათვის საქართველოს 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   თანხის 

გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 

სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 
(19 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიმართ შპს 

„ენერგოტრანსი“-ს ფინანსური ვალდებულებების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ზოგიერთი  სოფლის ელექტრიფიცირების მიზნით 

გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

 



. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, სს „დარიალ ენერჯის“, სს 

“ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ 

ოპერატორს“ და შპს „ენერგოტრანს”-ს შორის 2011 წლის 

19 მაისს დადებულ ხელშეკრულებაში ცვლილებების 

შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას და შპს „ეგ“-ს შორის 

დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას და შპს „საქართველოს 

საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“-ს შორის 

დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას და შპს “ფშავი ჰიდრო”-ს 

შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,2014 წლის 14 მაისს დარიალის ხეობაში  სტიქიის  შედეგად  

დაზიანებული ,,ვლადიკავკაზ-თბილისის“ დ=720 მმ-იანი 

მაგისტრალური გაზსადენის რეაბილიტაციის მიზნით 

გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ”  

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 



 
 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შიდა ტურიზმის ხელშეწყობისა და საბიუჯეტო 

სახსრების ეფექტურად ხარჯვის უზრუნველსაყოფად 

გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ” საქართველოს 

მთავრობის 2013 წლის 31 ოქტომბრის №1532 

განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

შპს „თერმო ვოთერ ჯორჯიასათვის“ პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“  

საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 18 თებერვლის 

N18/02/02 განკარგულებით განსაზღვრულისგან 

განსხვავებული პირობის დადგენისა და შპს „თერმო 

ვოთერ ჯორჯიას“  საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე”   

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული  ქონების  

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“  

საქართველოს პრეზიდენტის 2009  წლის  14 დეკემბრის 

№891 განკარგულებით განსაზღვრულისგან 

განსხვავებული პირობის დადგენისა და ფ/პ ლაშა 

პაპაშვილის საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ”   

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

 



 

 
. . . 

17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ტიფლის ბიზნეს ცენტრის“ საქმიანობის 

ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის“ 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების იპოთეკით 

დატვირთვის შესახებ“  საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში 

შემავალი სსიპ  „სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს“ ინფორმაციის მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ბორჯომის საბადოს მინერალური წყლის  #1-21 

უბნების   სანიტარიული  დაცვის პირველი ზონის 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

 

 



 
. . . 

21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის  - სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
22. 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  

. . . 
23. 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  

 



 
. . . 

24. 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 2014 წლის 

31 მაისის №17 სხდომის ოქმით მიღებული 

გადაწყვეტილების მოწონების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საზღვარგარეთ სამედიცინო მომსახურების 

დაფინანსების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის 

კონტროლის ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ“  

 

 

მომხსენებელი: ი. ალასანია  

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის 

ნუსხების დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ალასანია  



 
. . . 

28. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების 

ორგანიზაციის (NATO) კლასიფიცირებულ 

ინფორმაციასთან მუშაობის ნებართვის გაცემის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ალასანია  

. . . 
29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინსფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო 

საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და ერთობლივ 

საწარმო შპს „ტრანსპროექტი და Kocks Consult GMBH 

Consulting Engineers”-ს შორის გასაფორმებელი 

ხელშეკრულების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი 

. . . 
30. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინსფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო 

საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და  

,,PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTD“-ს 

შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი 



 
. . . 

31. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ორგანული კანონის „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“ 152-ე მუხლის 

საფუძველზე შექმნილი ახალი მუნიციპალიტეტების 

ბიუჯეტების შედგენის, საბიუჯეტო შემოსულობებისა და 

გადასახდელების 2014 წლის ბოლომდე პერიოდისთვის 

გადანაწილების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი 

. . . 
32. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის“ მიერ 

განსახორციელებელი ღონისძიებების  შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი 

. . . 
33. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი 

. . . 
34. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების  

შესახებ”  საქართველოს მთავრობის 2013 წლის  

11 ნოემბრის №1554 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი 

 

 



 
. . . 

35. ინფორმაცია ,,აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 

წყალმომარაგების ღონისძიებების შესახებ’’ საქართველოს 

მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N687 განკარგულების 

შესრულების მიმდინარეობის თაობაზე 

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი 

‘. . . 
36. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა 

ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების 

ღონისძიებათა შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. დარახველიძე 

. . . 
37. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - ის „საქართველოს წიგნის ეროვნული ცენტრი“  

მიერ სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ოდიშარია  

. . . 
38. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობის ადამიანის უფლებათა 

დაცვის 2014-2015 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის, 

ამავე გეგმის საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბჭოს 

შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. ჩუგოშვილი 

 

 

 

 

 



. . . 
39. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტები 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

გათვალისწინებული საჯარო კონკურსის ჩატარების 

წესის დამტკიცების შესახებ” 
 

,,საჯარო მოხელეთა ატესტაციის  ჩატარების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ 
 

,,საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის წესისა 

და პირობების დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ქარდავა 

. . . 
40. სრულიად საიდუმლო 

 

 

. . . 
41. საიდუმლო 

(2 პროექტი)  

 

 

 

 

 

 


