
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                                8 ივნისი, 2017  წელი, ხუთშაბათი, 12:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 
 

 
1. საქართველოს კანონის პროექტი 

„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ” 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტები 

,,საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“  და „მეცნიერების, 

ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა 

. . . 
3. საქართველოს კანონის პროექტები 

„სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, 

ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში“ 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში  

ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

 
. . . 



  

 

 

4. საქართველოს კანონის პროექტები 

„საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საქართველოს 

საპატენტო კანონში“ ცვლილების შეტანის შესახებ“, 

,,საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „დიზაინის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების  შეტანის თაობაზე“,  

„პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების  შეტანის თაობაზე“, „სასაქონლო 

ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“, „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
5. საქართველოს კანონის პროექტები 

„ბუნების ძეგლების შექმნისა და მართვის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე", 

„იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების შექმნისა 

და მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე", „თბილისის ეროვნული პარკის 

შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე"  

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 

შერიგებისა და სამოქალაქო   თანასწორობის  საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისათვის 

თანხის გამოყოფის თაობაზე“ 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის 

გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის  

11 იანვრის N22 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ტექნიკური რეგლამენტის „ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებებით ტვირთის გადაზიდვის წესის“ 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის 3 იანვრის №32 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 



  

 

 

10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,პროექტის „საქართველოს სატრანსპორტო კომუნიკაციის 

პროექტი - B“ დაფინანსებისათვის საქართველოსა და ევროპის 

საინვესტიციო ბანკს (EIB) შორის ფინანსური ხელშეკრულების 

დადების მიზნით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთვის 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 
. . . 

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,პროექტისთვის „მეცხოველეობის განვითარება 

მაღალმთიან რეგიონებში“ დაფინანსების მოზიდვის 

მიზნით სოფლის მეურნეობის განვითარების 

საერთაშორისო ფონდთან (IFAD) კონსულტაციების 

დაწყების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,2017 წელს განხორციელებული ტენდერების შედეგად 

წარმოქმნილი ეკონომიის შემდგომი გამოყენების 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 



  

 

 

13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „სტორს“, სს 

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს 

„გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა 

საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსს“ და სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ 

ოპერატორს“ შორის დასადები შეთანხმების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე   

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შპს „ჯუმითი 2014“-ისათვის პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2017 წლის 11 იანვრის N15 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

შპს „ჯვარი-91“-სათვის იჯარის უფლებით გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 



  

 

 

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

„სტორისათვის “ აღნაგობის უფლებით გადაცემის 

თაობაზე თანხმობის მიცემის და პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „კ.ნ.კ“-სათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

 
. . . 

19. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,დუშეთის მუნიციპალიტეტში, გუდაურის სარეკრეაციო 

ტერიტორიაზე, სოფელ კაიშაურებში, „მთა ვარცლა“-ს 

ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთების - ს/კ 
71.62.58.323; 71.62.58.322; 71.62.58.314; 71.62.58.021; 

71.62.47.544 განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 



  

 

 

20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

შპს „კაკლის მთისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში 

ზოგიერთი სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. მღებრიშვილი  

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს №242 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოს ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოძრაობის წესებისა 

და მრგვალი ხე-ტყის (მორის) პირველადი გადამუშავების 

ობიექტის (სახერხი საამქროს) ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 

10 იანვრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 



  

 

 

24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შვედეთის გარემოს დაცვის სააგენტოსა (SEPA) და 

საქართველოს მთავრობას შორის გასაფორმებელი 

შეთანხმების პროექტის - „ნარჩენების მართვის 

ინტეგრირებული სისტემის განხორციელებისათვის 

შესაძლებლობების განვითარება და საჭირო ღონისძიებების 

მხარდაჭერა საქართველოში 2016-2019 წლებში, კერძოდ, 

სახიფათო და ბიოდეგრადირებადი  ნარჩენების მართვის, 

ასევე მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების 

თაობაზე“ მოწონების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და 

ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი 

კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ს.ჯაფარიძე 

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა 

განმახორციელებელ საუწყებათაშორისო საბჭოსთან 

არსებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის 

განმსაზღვრელი ჯგუფის (მსხვერპლის იდენტიფიცირების 

ჯგუფის) მიერ მსხვერპლის იდენტიფიცირებისა და სტატუსის 

განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2014 წლის 18 დეკემბრის №684 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ს.ჯაფარიძე 

 


