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      saqarTvelos mTavroba                                      

 

11 დეკემბერი, 2015  წელი  

პარასკევი, 15.00 საათი                                            
 

 

 

დღის წესრიგი 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტი 

„საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი 

. . . 
3. საქართველოს კანონის პროექტები 

„არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და 

პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების  

შეტანის თაობაზე“, „არასაპატიმრო სასჯელთა 

აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების  შეტანის თაობაზე” 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და 

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კახიშვილი    

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



 
. . . 

4. საქართველოს კანონის პროექტი 

„პატიმრობის კოდექსში ცვლილების  შეტანის შესახებ“  

 

 

მომხსენებელი: კ. კახიშვილი  

. . . 
5. საქართველოს კანონის პროექტები 

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე”, „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის 

შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 

„საქართველოს ტერიტორიაზე ნარჩენების ტრანზიტისა და იმპორტის 

შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში“ 

ცვლილების  შეტანის შესახებ“, „სალიცენზიო და სანებართვო 

მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“,  ,,გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საქართველოს კანონში ,,ნარჩენების 

მართვის კოდექსში“  ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „პესტიციდებისა 

და აგროქიმიკატების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“, „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“, „საქართველოს სისხლის სამართლის 

კოდექსში“ ცვლილების შეტანის შესახებ“, „გარემოზე ზემოქმედების 

ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“, „პროდუქტის უსაფრთხოებისა 

და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი   

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ევროკავშირის 

პროგრამა „ჰორიზონტი 2020 - კვლევისა და ინოვაციის 

ჩარჩო პროგრამაში (2014-2020)“ საქართველოს 

მონაწილეობის შესახებ“ შეთანხმების ხელმოწერის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი     

 



 
. . . 

7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „ენერგო-არაგვს“ 

შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „მედგრუპ ჯორჯიასა“ და 

სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული 

ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „ფერტიბერიასათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის 

ფიზიკური პირის, კონსტანტინე ჩაჩავასათვის 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 

 

 

 

 



. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობისათვის“ 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 16 მაისის N878 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და შპს „კახური 

ტრადიციული მეღვინეობის“ საქმიანობის 

ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ციფრული 

მიწისზედა საეთერო სატელევიზიო მაუწყებლობის 

ძირითადი ქსელის ამოქმედების შემდეგ, საზოგადოებრივი 

მაუწყებლისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის 

ტელევიზიის სატელევიზიო სიგნალის გავრცელების 

ჩრდილოვან ზონებში აღმოჩენილი დასახლებული 

პუნქტების ციფრული მაუწყებლობით უზრუნველყოფის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი   

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზისათვის“ 

მომსახურებისა და საქონლის შესყიდვების სპეციალური 

წესის დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შეხახებ“ 

(19 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  



. . . 
15. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს 2016–2020 წლების მიგრაციის 

სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,2016 წელს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში 

საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების 

შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ღია 

გასაღების დირექტორიაში (ICAO PKD) რეგისტრაციასა და 

მონაწილეობასთან დაკავშირებით შესაბამისი 

ხელშეკრულებისა და სხვა სახის დოკუმენტაციის 

ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„Raiffeisen Bank International AG“-სა და საქართველოს 

შორის გასაფორმებელი მორიგების ხელშეკრულების 

პროექტის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და 

აღჭურვის“ 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 იანვრის 

N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო 



 
. . . 

20. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-

გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების 

სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ” 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 31 აგვისტოს N451 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო    

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,პროფესიული კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის 

მომსახურების სრულყოფილი სერვისის სტანდარტის 

განსაზღვრისა და სამუშაოს მაძიებელთათვის პროფესიული  

კონსულტირებისა  და კარიერის დაგეგმვის ქვესტანდარტის 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ფარმაცევტული წარმოების საერთაშორისო, რეგიონული და 

ნაციონალური GMP-ის (კარგი საწარმოო პრაქტიკის)  

სტანდარტების ნუსხის აღიარების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2010 წლის 16 ნოემბრის N349 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო    

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,GG-B-UCL ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის 

მიერ  საქართველოს მთავრობისათვის გამოყოფილი გრანტის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. ხიდაშელი   

 



 
. . . 

24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გიორგი 

აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტლის ბიუჯეტის, საშტატო 

ნუსხისა და სახელფასო ფონდის შეთანხმების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. ხიდაშელი   

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო 

სამეცნიერო გრანტების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2011 წლის 16 თებერვლის №84 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. სანიკიძე 

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 8 ნოემბრის №289 

დადგენილებით შექმნილი საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირების – უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის 

განვითარების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსების გამოყოფის 

საკითხების შემსწავლელი უწყებათაშორისი კომისიის 

რეკომენდაციების მიღების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. სანიკიძე   

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გიორგი ელიავას 

სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიის და 

ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. სანიკიძე   



 
. . . 

28. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ 
(თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთში, სტალინის ქუჩაზე 

მდებარე XIX საუკუნის გერმანული მხატვრულ-არქიტექტურული 

ღირებულების ეკლესიის, საცხოვრებელი სახლებისა და სასაფლაოს 

აღდგენა-რესტავრაციასთან დაკავშირებით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის მოსამზადებლად მომსახურების შესყიდვა) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი  

. . . 
29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის 

მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ” 
 (თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჩხარი-ზედა ალისუბნის დამაკავშირებელი 

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციოდ სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

. . . 
30. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ 
(ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ნაცატუს ადმინისტრაციულ ერთეულში სასმელი 

წყლის ჭაბურღილის და ქსელის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი  

. . . 
31. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ სტიქიის 

შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების 

განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი  

 
 



 
. . . 

32. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„შპს „მექანიზატორის“ საქმიანობის ხელშეწყობის 

მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის N2469 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ო. დანელია    

. . . 
33. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის“ სასარგებლო 

წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან 

გათავისუფლების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

. . . 
34. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ – ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. გიორგაძე  

. . . 
35. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის 

2015  წლის   ბიუჯეტის  თაობაზე” საქართველოს 

მთავრობის 2015 წლის 28 იანვრის №65 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. შიხიაშვილი   

 
 

 

 


