
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                                21 ივლისი, 2017  წელი, პარასკევი, 17:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 
 

1. საქართველოს კანონის პროექტი 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. მღებრიშვილი 

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. გიორგაძე 

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი   

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან შერიგებისა 

და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს  

სახელმწიფო მინისტრის აპარატისათვის თანხის გამოყოფის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 



  

 

 

5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ხაშურის წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების 

პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო დაფინანსების 

მოზიდვის მიზნით საფრანგეთის განვითარების სააგენტოსთან 

(AFD) კონსულტაციების დაწყების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი   

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ განხორციელებულ 

რიგ მმართველობით ღონისძიებათა შესახებ ინფორმაციის 

მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების 

განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 

ივლისის N1394 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ქალაქი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის  

გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 



  

 

 

9. 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  

 
. . . 

10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

სააქციო საზოგადოება „შატო მუხრანისათვის“ პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „არმაზის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების შპს 

„ჩირინასათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 



  

 

 

13. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, ბაკურიანის სარეკრეაციო 

ტერიტორიაზე,  მდებარე მიწის ნაკვეთების  განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების   დამტკიცების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების“  მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

 
 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით 

მომარაგებისათვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2017 წლის 24 იანვრის №75 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი 

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „დმ ენერჯის“ შორის 

„დვირულა ჰესის“ თაობაზე დასადები ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  
 

. . . 



  

 

 

17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „სოლო ენერჯის“ შორის 

„შავი არაგვი ჰესის“ შესახებ დასადები ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „სოლო ენერჯის“ შორის 

„შავი არაგვი 1 ჰესის“ შესახებ დასადები ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა, შპს „წავკისი ჰესსა“ და სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ 

შორის 2017 წლის 1 მაისს დადებული ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი 

 
 

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „მარდი ენერჯის“, სს 

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს 

„გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს 

„ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის 

კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2017 წლის 3 აპრილს დადებული 

ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი 



  

 

 

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული 

სისტემის კომერციულ ოპერატორსა“ და სს „ალიანს ენერჯის“ 

შორის 2011 წლის 18 ნოემბერს დადებულ ურთიერთგაგების 

მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი 

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული 

სისტემის კომერციულ ოპერატორს“,  სს „საქართველოს  

სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, შპს „ენერგოტრანსს“, სს 

„გაერთიანებულ ენერგეტიკული სისტემა საქრუსენერგოს“ 

 და „Anadolu Tasıt Ticaret A.S.”-ს შორის 2015 წლის 29 მაისს 

დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში 

გასატარებელი ღონისძიებების  თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი 

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ენგურჰესსა“ და COELME COSTRUZIONI 

ELETTROMECCANICHE S.p.A-ს შორის გასაფორმებელი 

ხელშეკრულების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  

. . . 



  

 

 

24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,2011 წლის 25 ნოემბერს საქართველოს სახელმწიფოსა და 

კომპანია „ჯინდალ პეტროლეუმ ლიმიტედს“ შორის XIA 

სახელშეკრულებო ფართობთან დაკავშირებით 

დადებული  პროდუქციის წილობრივი განაწილების 

ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,2017-2018 სასწავლო წლისათვის სახელმწიფო სასწავლო 

გრანტის წლიური მოცულობების, ოდენობებისა და 

პროგრამული დაფინანსების მოცულობის განსაზღვრის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა 

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის − საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა 

. . . 



  

 

 

27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საგანმანათლებლო 

დაწესებულების მანდატურის სამსახურის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის განხორციელებასთან დაკაშირებით საქართველოს 

მთავრობის წინასწარი თანხმობის გაცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა 

 
. . . 

28. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და მისი მმართველობის 

სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების 

მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების თაობაზე 

თანხმობის გაცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი   

. . . 
29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობ 

ანალიტიკურ პროგრამულ უზრუნველყოფასთან თავსებადი 

ვიდეოსამეთვალყურეო კამერების (შესაბამისი აღჭურვილობით და 

თანმდევი მომსახურებით) სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. მღებრიშვილი  

. . . 



  

 

 

30. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებისათვის - საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტისათვის მის სარგებლობაში 

არსებული მოძრავი ქონების უსასყიდლოდ, აუქციონის გარეშე, 

თხოვების ფორმით სარგებლობაში გადაცემაზე თანხმობის მიცემის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე  

. . . 
31. 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“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე  

 
. . . 

32. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტისათვის გამარტივებულ 

შესყიდვასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 



  

 

 

33. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 

 30 დეკემბრის №671 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
34. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში 

არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად 

გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 მაისის 

N265 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
35. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლისათვის 

„ლიკანის პარკი“ ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის 

განსაზღვრის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. გიორგაძე 

 
 

. . . 
36. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის 

2017 წლის ბიუჯეტის თაობაზე'' საქართველოს მთავრობის 

2016 წლის 29 დეკემბრის N2710 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ” 

 



  

 

 

 

მომხსენებელი: ვ. იმნაძე 

. . . 
37. საიდუმლო 

 

 

 

 

 


