
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                                  29  ნოემბერი, 2016  წელი სამშაბათი, 15:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 
 

 
 

 

 

 

1. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „პრაიმ ენერჯისა“ და სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ 

ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით 

მომარაგებისათვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 25 თებერვლის 

№303 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ქართლის ქარის ელექტროსადგურის“ მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

 



  

 

 

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო 

პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N660 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

 
. . . 

5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით განხორციელების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

 
. . . 

6. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრის გრანტის გამცემად განსაზღვრის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა 

 

 

 



  

 

 

 
. . . 

7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის -  მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრის 2016 წლის ბიუჯეტის, 

საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის საქართველოს 

მთავრობასთან შეთანხმების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა 

 
. . . 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის 

მეშვეობით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს მელიორაციის“ კაპიტალის 

გაზრდისა და ნაწილობრივი სუბსიდირების მიზნით 

თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2016 წლის 11 თებერვლის №216 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 



  

 

 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი 

წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული  

შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ (ს/ნ 

202886788) მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია  

 

 


