
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                                  9  დეკემბერი, 2016  წელი პარასკევი, 14:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 
 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტი 

„გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“  

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტი 

„სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. მღებრიშვილი 

. . . 
3. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,საქართველოს კანონში ,,ნარჩენების მართვის კოდექსი“ 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 
4. საქართველოს კანონის პროექტი 

„ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

 



  

 

 

. . . 
5. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,ნოტარიატის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
6. საქართველოს კანონის პროექტი 

„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
7. საქართველოს კანონის პროექტი 

„სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კახიშვილი  

. . . 
8. საქართველოს კანონის პროექტები 

„არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის 

შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების  შეტანის თაობაზე“ 

და „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 

კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კახიშვილი  

. . . 



  

 

 

9. საქართველოს კანონის პროექტები 

,,საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და 

კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“, ,,ნოტარიატის შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“, ,,საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ქარდავა 

 
. . . 

10. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის №415 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების 

სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის 

საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის 

№96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 



  

 

 

12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

 „მუნიციპალიტეტების 2016 წლის ბიუჯეტების საგადასახადო 

შემოსავლებთან დაკავშირებით განსახორციელებელი 

ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2016 წლის 27 ოქტომბრის N2264 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ენგურჰესი“-ს სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

ჩასატარებლად  შესაბამისი რესურსების მოძიების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 

 
. . . 

14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

 ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიმართ შპს 

„ენერგოტრანსი“-ს ფინანსური ვალდებულებების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს (EIB) 

შორის  ფინანსური ხელშეკრულების “საქართველოს 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 

წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის ჯაჭვის პროექტი“ 

დადების მიზნით  საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროსთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის 

აღდგენის პროექტის“ დასაფინანსებლად საქართველოსა 

და ევროპის საინვესტიციო ბანკს (EIB) შორის  ფინანსური 

ხელშეკრულების დადების მიზნით  საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროსთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის 

„საქართველო სატრანსპორტო კომუნიკაციის პროექტის“ 

ფინანსური ხელშეკრულების ხელმოწერის მიზნით 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის თანხმობის 

მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 
. . . 

18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი 

გეგმის მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 



  

 

 

19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „აკვაჰიდროს“, სს 

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გეს 

საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ 

შორის 2015 წლის 17 აგვისტოს „იფარი ჰესის“ ტექნიკურ-

ეკონომიკური განხორციელებადობის საკითხების შესწავლის, 

მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების შესახებ დადებული 

ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „აკვაჰიდროს“, სს 

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გეს 

საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ 

ოპერატორს“ შორის 2015 წლის 17 აგვისტოს „ხელრა ჰესის“ 

ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის საკითხების 

შესწავლის, მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების  

შესახებ დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

 

 

 

 
. . . 



  

 

 

21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „აკვაჰიდროს“, სს 

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გეს 

საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ 

ოპერატორს“ შორის 2015 წლის 17 აგვისტოს „ნაკრა ჰესის“ 

ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის 

საკითხების შესწავლის, მშენებლობის, ფლობისა და 

ოპერირების შესახებ დადებული ურთიერთგაგების 

მემორანდუმში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული 

სისტემის კომერციულ ოპერატორს“, შპს „ჰიდროლეას“,  

შპს „გეოენერჯის“, შპს „ჰიდრო ჯორჯიასა“ და შპს „სტორი 

ფაუერს“  შორის 2013 წლის 11 სექტემბერს დადებულ 

ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

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

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ 

ოპერატორს“ შორის დასადები შეთანხმების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

 

 



  

 

 

 

 

 
. . . 

24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „გოტა 21-ს“, სს 

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს 

„გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა 

საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსს“, სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ 

ოპერატორს“ და შპს „სტორს“ შორის დასადები 

შეთანხმების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

 ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 



  

 

 

27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრის კორექტირების 

შესახებ“  
(ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, დაბა ბაკურიანში მდებარე 72910.53 კვ.მ 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი) 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

 

 

 
. . . 

28. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,მოსახლეობის სოციალური დაცვის დამატებით 

ღონისძიებათა შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
29. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სამხედრო სამსახურის გავლის შესახებ“ დებულების 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის  

18 მარტის №238 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. იზორია  

. . . 
30. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ღორის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციისა და მისი 

სადგომის რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 



  

 

 

31. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი  

,,ტექნიკური რეგლამენტი  - სურსათში 

მიკროელემენტებისა და დამაბინძურებლების 

(კონტამინანტები) რაოდენობის  კონტროლისათვის 

ნიმუშის აღებისა და ანალიზის  მეთოდების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
32. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს №242 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

 
 

. . . 
33. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის 

წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს 

№136 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 
34. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„მაცივარაგენტზე მომუშავე მოწყობილობის მომსახურების 

სარეგისტრაციო ჟურნალის ფორმისა და ანგარიშგების 

წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 



  

 

 

. . . 
35. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,მაცივარაგენტზე მომუშავე მოწყობილობების მომსახურე 

ტექნიკოსების სერტიფიცირების წესის დამტკიცების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 
36. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

 ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია 
 


