
  

 

 

       

 

      საქართველოს მთავრობა                        10 აგვისტო,  2017  წელი   ხუთშაბათი, 10.00 საათი                                            

 

 
                                

 

დღის წესრიგი 

 

1. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 
(34 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილების 

ჩამობრძანებასთან დაკავშირებული შესაბამისი 

ღონისძიებების განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი    

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების                                                        

განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ 

ფონდებში რესურსების გაზრდის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 



  

 

 

5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 

სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ” 

(3 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების 

სამსახურისთვის საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისათვის  საქართველოს 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

   . . . 



  

 

 

9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ენგურჰესი“-ს სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

ჩასატარებლად ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ შემოთავაზებული 

 სესხის ფინანსური პირობების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

  . . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიერ სს „თიბისი ბანკი“-

სთვის და სს „პროკრედიტ ბანკი“-სთვის გარანტიის 

გაცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . .         
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილის ნიკოლოზ 

გაგუასათვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტები 

„ტექნიკური რეგლამენტის „ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებებით მგზავრის გადაყვანისა და ბარგის 

გადაზიდვის წესის“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №4 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

        . . . 



  

 

 

13. 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 

     . . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „შანჰიდროს“ შორის 

დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  

     
 
 

  . . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „რუსთავი ჯგუფს“ და შპს 

„რუსმეტალს“ შორის 2015 წლის 3 თებერვალს 

დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის 

ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი 

  . . . 



  

 

 

16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირისათვის „საქართველოს ფეხბურთის 

ფედერაციისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 

წლის 15 იანვრის №19 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანისა და ა(ა)იპ „საქართველოს ფეხბურთის 

ფედერაციის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

            . . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოსათვის ქონების გაცვლაზე თანხმობის მიცემის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
 
 
 

. . . 



  

 

 

18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

და მათზე არსებული მეურნეობის პირობებიანი 

აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციის მოწონებისა 

და მისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

       . . . 
19. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,გუდაურის სარეკრეაციო  ტერიტორიაზე 6 გეგმარებით 

არეალში  განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

                  . . . 
20. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს ფოსტის“  მიერ საქონლისა და 

მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

   . . . 



  

 

 

21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 

მიერ ტურისტულად მნიშვნელოვანი კულტურული 

ღონისძიებების ნაწილობრივი დაფინანსების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 13 აპრილის №762 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
. . . 

22. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ტექნიკური რეგლამენტის „გარკვეული კატეგორიის 

ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში სიჩქარის 

შემზღუდველი  მოწყობილობების მონტაჟისა და 

გამოყენების შესახებ” დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ტექნიკური რეგლამენტის „გარკვეული კატეგორიის 

სატრანსპორტო საშუალებების გზებზე გამოყენებისათვის 

ნებადართული მაქსიმალური  გაბარიტებისა  და 

ნებადართული მაქსიმალური მასის განსაზღვრის შესახებ“ 

დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 



  

 

 

24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ანაკლიაში შავი ზღვის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის 

მშენებლობის, ოპერირებისა და გადაცემის (BOT) შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობასა და შპს „ანაკლიის განვითარების 

კონსორციუმს“ შორის 2016 წლის 3 ოქტომბერს გაფორმებულ 

საინვესტიციო ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ 

შეთანხმების პროექტის მოწონებისა და სსიპ - ანაკლიის 

ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტოს 

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის - მაგდა 

ბოლოთაშვილისათვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით 

გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

 

 . . . 
26. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

 ,,უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

სოციალური პროგრამის ფარგლებში იმ სტუდენტების 

სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების 

ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ, 

რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების 

საფუძველზე სწავლობენ აკრედიტებულ უმაღლეს 

საგანმანათლებლო პროგრამებზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა  

       . . . 



  

 

 

27. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,2017-2018 სასწავლო წელს საქართველოს უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მაგისტრატურის 

აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო 

პროგრამებზე ჩარიცხული მაგისტრანტების სოციალური 

პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო 

სამაგისტრო გრანტით დაფინანსების ოდენობისა და 

პირობების განსაზღვრის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა  

. . . 
28. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

 „საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო 

ხელისუფლების ორგანოების, საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირების, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სხვა 

ორგანიზაციების, აგრეთვე საზღვარგარეთ საქართველოს 

დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო 

დაწესებულებების ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან 

გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და მის 

შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის შესახებ“ 

დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 

2010 წლის 22 მარტის №82 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა  

 
. . . 

29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ა(ა)იპ ახალგაზრდული სახლისათვის ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა 



  

 

 

. . . 
30. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ა(ა)იპ სამშენებლო კოლეჯის  „კონსტრუქტ2“-ისათვის 

(საიდენტიფიკაციო კოდი: 430035874) სახელმწიფო ქონების 

უსასყიდლოდ, აუქციონის გარეშე, უზუფრუქტის უფლებით, 

უვადოდ გადაცემაზე საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროსათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი:  ა. ჯეჯელავა 

        . . . 
31. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

          . . . 
32. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და China Railway 

23rd Bureau Group Co., Ltd- ს შორის გასაფორმებელი 

შეთანხმების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

 

 

 
   

. . . 



  

 

 

33. 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 

        . . . 
34. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს №242 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი   

 
 

. . . 
35. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩისა და „გადაშენების საფრთხის 

წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით 

საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის (CITES) დანართებში 

შეტანილი თეთრყვავილას ბოლქვებით ან/და ყოჩივარდას 

გორგლებით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და 

პირობების თაობაზე დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 6 თებერვლის №21 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი   

   
 

. . . 



  

 

 

36. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობ 

ანალიტიკურ პროგრამულ უზრუნველყოფასთან თავსებადი 

ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების (შესაბამისი აღჭურვილობით 

და თანმდევი მომსახურებით) სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია  

 

 


