
  

 

 

       

 

      საქართველოს მთავრობა                        12 ივლისი, 2017  წელი    ხუთშაბათი, 11.00 საათი                                            

 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 
 

 

1. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის 

საქმეთა სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის 

თანხის გამოყოფის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „ნედლი რძისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
 

. . . 



  

 

 

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი  სსიპ - სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის სახელმწიფოს 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის  საზოგადოება „ანაკლიის განვითარების 

კონსორციუმისათვის“ აღნაგობის უფლებით გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ანაკლია 2017“-ის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 

100%-იანი წილის მართვის უფლებით, პირდაპირი გადაცემის 

ფორმით აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, 

ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და 

ქალაქ ფოთისა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში 

სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის 

ადმინისტრაციისათვის გადაცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ენერგო-

არაგვისათვის“ აღნაგობისა და იჯარის უფლებით გადაცემის 

თაობაზე თანხმობის მიცემის და პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 



  

 

 

7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

ფიზიკური პირი ცარო ჯარიაშვილისათვის პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს 

„იტონგ კავკასუსისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის 10 ნოემბრის N2046 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანისა და შპს „იტონგ კავკასუსის“ საქმიანობის 

ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს „ვენჯორჯიას“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის 

შპს „აკურასათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 



  

 

 

11. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,შპს„ბლექ სი არენა ჯორჯია’’-ს მიერ საქონლისა და 

მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრის კორექტირების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
. . . 

13. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,2017  წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო 

პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის  N638 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების 

პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2014 წლის 11 ნოემბრის №624 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო   

. . . 



  

 

 

15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლ. 

საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის 

მიერ კომპანია სეფიდთან (Cepheid) გასაფორმებელი 

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებაზე 

განსხვავებული პირობების დადგენის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის 

სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის - იუსტიციის სახლის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი 

 
. . . 

17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში 

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და 

ზოგიერთი სახელმწიფო  შესყიდვის განხორციელებაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. მღებრიშვილი 

 
 
 



  

 

 

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ღვინის 

ეროვნული სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქ. თბილისის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების 

შემცირების ხელშემწყობი ღონისძიებების შესახებ 

სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების 

ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“ მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. გოგილიძე  

 

 


