
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                                22 ივნისი, 2017  წელი, ხუთშაბათი, 10:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 
 
 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“, „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“, „საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების 

სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული 

საფასურისა და ვადების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“, „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სააღსრულებო წარმოებათა 

შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 

„საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. მღებრიშვილი 

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის 

თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2017 წლის 14 მარტის N480 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი    

. . . 



  

 

 

3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან 

მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 აპრილის N693 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) მიერ ლარში 

დენომინირებული ობლიგაციების საერთაშორისო ბაზარზე 

გამოშვების უფლების მინიჭების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიერ სს „ბანკი კრედო’’ - 

სთვის სესხის გაცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ზოგიერთი 

ღონისძიების ხელშეწყობის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი   

. . . 



  

 

 

7. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სახელმწიფო ხაზინის განკარგულებაში არსებული 

ფულადი სახსრების განთავსების წესის დამტკიცების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი     

 
. . . 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „ჯი ენ ელექტრიკს“ და სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ 

შორის 2015 წლის 9 მარტს დადებულ ურთიერთგაგების 

მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის“ და სს 

„ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ მიერ განსახორციელებელი 

ღონისძიებების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 



  

 

 

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „სოკარ ჯორჯია 

გაზისათვის” პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„შპს „დაუთასათვის“ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ნივთის იჯარის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის 

მიცემის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 2 

თებერვლის N148 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

(1) 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო  საკუთრებაში არსებული  უძრავი  ქონების  

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

(2) 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 



  

 

 

15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სააქციო  საზოგადოება „ნენსკრა ჰიდროსათვის” 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, გუდაურის სარეკრეაციო 

ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთების განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა 

. . . 



  

 

 

19. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოს საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების 

კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის №172 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში 

არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

მიერ განსახორციელებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ” 

(1) 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში 

არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

მიერ განსახორციელებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა 

შესახებ” 
(2) 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 



  

 

 

22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

განხორციელების შესახებ“ 
(1) 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

განხორციელების შესახებ“ 
(2) 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული 

სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 



  

 

 

25. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გარემოს 

ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების სახეებისა და 

საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის 18 აგვისტოს  №502  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

 
. . . 

26. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,მაცივარაგენტზე მომუშავე მოწყობილობების მომსახურე 

ტექნიკოსების სერტიფიცირების წესის დამტკიცების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული  

ობიექტისათვის -  ქ. თბილისში მდებარე, არქიტექტურული 

ნაგებობისთვის - გუდელისის წმ. გიორგის ეკლესიისთვის 

კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის  

მინიჭების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. გიორგაძე   

. . . 
28. საიდუმლო 

 

 

 

 


