
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                                  11  ნოემბერი, 2016  წელი ხუთშაბათი, 9:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 
 

 
 

1.  საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

„2011 წლის 1 მარტის „საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს 

შორის დაფინანსების ჩარჩო ხელშეკრულების (გეო: ურბანული 

მომსახურების გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამა)“ №2 

ცვლილების“ ხელმოწერის თაობაზე“ 
 

„2011 წლის 10 მაისის „საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს 

შორის სასესხო ხელშეკრულების (სპეციალური ოპერაციები) 

(ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამა 

− პროექტი 1)“ №3 ცვლილების“ ხელმოწერის თაობაზე“ 
 

„2011 წლის 1 დეკემბრის „საქართველოსა და აზიის განვითარების 

ბანკს შორის სასესხო ხელშეკრულების (სპეციალური ოპერაციები) 

(ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამა 

− პროექტი 2)“ №2 ცვლილების“ ხელმოწერის თაობაზე“ 
 

„2015 წლის 5 თებერვლის „საქართველოსა და აზიის განვითარების 

ბანკს შორის სასესხო ხელშეკრულების (ჩვეულებრივი ოპერაციები) 

(ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამა 

− პროექტი 4)“ ცვლილების“ ხელმოწერის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჯანელიძე 

 
 
 
 
 



  

 

 

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „განათლების 

განვითარების ჯგუფისათვის“  პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 
. . . 

3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი და 

მოძრავი ქონების ფიზიკური პირებისათვის  პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „ლოპოტა 

ენერჯისათვის” იჯარის უფლებით სარგებლობაში 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს 

„ვუდიმპექსისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 

წლის 10 ივნისის №485 განკარგულებითა და „სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „სითი 

ლოფტისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2011 

წლის 15 სექტემბრის №15/09/07 განკარგულებით 

განსაზღვრულისაგან განსხვავებული საპრივატიზებო 

პირობების დადგენისა და შპს „ვუდიმპექსის“ საქმიანობის 

ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 დეკემბრის 

№2529 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„შპს „ტიფლის ბინზეს ცენტრის“ საქმიანობის 

ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 ივნისის 

N989 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 



  

 

 

 
 
 
 
 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ტექნიკური რეგლამენტის „ავტოსადგურის  და 

ავტოსადგომის ფუნქციონირების წესისა და პირობების“ 

დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2013 

წლის 31 დეკემბრის №442 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ტექნიკური რეგლამენტის „ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებებით მგზავრის გადაყვანისა და ბარგის 

გადაზიდვის წესის“ დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №4 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 
(15 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

 



  

 

 

 
 
 
 
 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის 

კრიტერიუმების, წარმოშობის დამადასტურებელი 

სერტიფიკატის ფორმის, მისი შევსებისა და გაცემის წესის 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 

წლის 29 დეკემბრის №420 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური 

 
 
 

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ზოგიერთი მეწარმე სუბიექტისთვის  მაღალმთიანი 

დასახლების საწარმოს სტატუსის მინიჭების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური 

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ლ. საყვარელიძის 

სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გრანტის მიღების 

შესახებ დოკუმენტის პროექტის მოწონების თაობაზე“ 

 



  

 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ღია მმართველობის პარტნიორობის საქართველოს 2016-

2017 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 დეკემბრის N2632 

განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. იზორია 

 
 
 
 
 
 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის 

მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ 
(მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ წეროვანთან და აღნიშნული სოფლის 

საბავშვო ბაღთან მისასვლელი საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისათვის 

საჭირო სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

. . . 



  

 

 

16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ 
(ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, ტაბაკინის წმ. გიორგის სახელობის 

მამათა მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციისათვის საჭირო 

სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„შეღავათიანი აგროკრედიტის, სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი 

საწარმოების თანადაფინანსების  ფარგლებში გასატარებელი 

ღონისძიებების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის 27 იანვრის №139 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

 
 
 
 
 

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ტექნიკური რეგლამენტი - ვიტამინების, მინერალების 

და ზოგიერთი სხვა ნივთიერების სურსათში დამატების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

 



  

 

 

 

 
. . . 

19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის 

მილსადენის კომპანიას (BTC Co) და სამხრეთ კავკასიის 

მილსადენის კომპანიას (SCP Co) შორის გასაფორმებელი 

ხელშეკრულების პროექტის - „იმერეთის რეგიონში 

დაავადებული წაბლნარი ტყეების  აღდგენა-განახლების 

პროგრამისა და ეკო-პრემიების პროგრამის მიზნობრივი 

დაფინანსების შესახებ“ მოწონებისა და მისი ხელმოწერის მიზნით 

უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 
21. საიდუმლო 

 

 

 

 

 
 

 


