
 

    
   saqarTvelos mTavroba                                         
 

 

17 ივნისი, 2014  წელი  

სამშაბათი, 9.00 საათი                                             

 

 

დღის წესრიგი 

 
1. საქართველოს კანონის პროექტი 

„რეკლამის შესახებ“  საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი   

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტი 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული 

მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და 

ვადების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჭიკაიძე 

. . . 
3. საქართველოს  კანონის პროექტები 

,,საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსში“ ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ და ,,სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



 
. . . 

4. საქართველოს კანონის პროექტი 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი 

. . . 
5. საქართველოს კანონის პროექტი 

„სამხედრო  ვალდებულებისა  და  სამხედრო  სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი 

. . . 
6. საქართველოს კანონის პროექტი 

„თუშეთის, ბაწარა-ბაბანეურის, ლაგოდეხისა და 

ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და 

მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ხ. გოგალაძე 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების სს 

„საქორგგაზისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

სს ,,შატო მუხრანისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 



 
 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალისათვის“ პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „ქართული თევზის კომპანია  სო & კო“-სათვის 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

ინდივიდუალური მეწარმე - ეკატერინე აბრამიასათვის 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

ა(ა) იპ ,,თბილისის გერმანული საერთაშორისო სკოლის 

დაფუძნებისა და მხარდაჭერის კავშირისათვის“ 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 მარტის N435  

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

 
 



 
. . . 

13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – 

,,საქართველოს ყრუთა კავშირისათვის“ უძრავი ქონების 

უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით  გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 

,,სმენისა და მეტყველების  დარღვევის მქონე ბავშვთა 

დახმარების ასოციაციისათვის“ უძრავი ქონების 

უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით  გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ „სახელმწიფო 

ქონების ეროვნულ სააგენტოსათვის” ქონების გაცვლაზე 

თანხმობის მიცემის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირობებიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ” საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ 

„სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს“ 

ინფორმაციის მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  



 

 
. . . 

17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,რიგ საწარმოებზე და ინდივიდუალურ მეწარმეზე 

რიცხული ვადაგადაცილებული საგადასახადო და  

სასესხო დავალიანებების რესტრუქტურიზაციის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის  შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსათვის 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 აპრილის #629 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს ეროვნული სამხედრო სტრატეგიის 

დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ალასანია  



 
. . . 

21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ევროკომისიის საგრანტო პროექტის − „პარტნიორობა 

მობილურობისათვის“ განვითარების პოტენციალის გაძლიერება 

საქართველოში მიზნობრივი ცირკულარული მიგრაციისა და 

დიასპორის მობილიზების გზით“ ფარგლებში გერმანიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებასა (GIZ) და 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის 

სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიულ 

პირს − „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს“,  

შორის  ევროკომისიის საგრანტო კონტრაქტთან დაკავშირებით 

პარტნიორობის შესახებ შეთანხმების პროექტის მოწონების 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი 

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ ჯანმრთელობის 

მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონულ ოფისთან 

ორწლიანი - 2014/2015 თანამშრომლობის დოკუმენტის 

მოწონების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის – „112“-ის 

მომსახურების  საფასურის, მისი განაკვეთისა და 

გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2011 წლის 27 დეკემბრის N489 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჭიკაიძე 

 

 



. . . 
24. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს მთის განვითარების სახელმწიფო 

კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი 

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შიდასახელმწიფოებრივი  მნიშვნელობის  ბათუმი 

(ანგისა)–ახალციხის საავტომობილო გზის 82–ე კმ–ზე 

(დაბა ხულოს გასასვლელი) არსებული დაზიანებული 

ქვედა საყრდენი კედლის და ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის 

აღდგენის შესახებ’’  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 

27 იანვრის #121 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი 

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის 30 მაისის N365 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: შ. ფიფია  

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„შეღავათიანი აგროკრედიტის და სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების 

თანადაფინანსების ფარგლებში გასატარებელი 

ღნისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის 27 იანვრის N139 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: შ. ფიფია  



 
. . . 

28. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,დაცული ტერიტორიების საზღვრების დემარკაციის 

განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ხ. გოგალაძე 

. . . 
29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს ,,აჭარ ენერჯი-2007“-ის სასარგებლო წიაღისეულის 

მოპოვების ლიცენზიისგან გათავისუფლების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ხ. გოგალაძე 

. . . 
30. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 

სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 2 აპრილის 

N552 განკარგულებაში დამატების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. ყიფიანი  

. . . 
31. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ხელოვნებისა და მეცნიერების დარგებში შოთა რუსთაველის სახელობისა და 

საქართველოს ეროვნული პრემიების დაწესების შესახებ“ 
 

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების პროექტი 

„ხელოვნებისა და მეცნიერების დარგებში შოთა რუსთაველის სახელობისა 

და საქართველოს ეროვნული პრემიების დაწესების შესახებ“ საქართველოს 

პრეზიდენტის 2008 წლის 2 ივლისის №343 ბრძანებულების ძალადაკარგულად 

გამოცხადების თაობაზე” 
 

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ხელოვნებისა და მეცნიერების დარგებში შოთა რუსთაველის სახელობისა 

და საქართველოს ეროვნული პრემიების დაწესების შესახებ“ საქართველოს 

პრეზიდენტის 2008 წლის 2 ივლისის №343 ბრძანებულების ძალადაკარგულად 

გამოცხადების თაობაზე“ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების პროექტის 

მოწონების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ.ოდიშარია 



 
. . . 

32. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. მღებრიშვილი  

. . . 
33. საიდუმლო 

 
 

 

 


