
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                                7 სექტემბერი, 2017  წელი, ხუთშაბათი, 10:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 

1. საქართველოს კანონის პროექტი  

,,ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ  

სასაზღვრო ღონისძიებათა შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტები 

,,ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული 

ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური 

დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე‘‘ და „ახალი ფსიქოაქტიური 

ნივთიერებების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე‘‘ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 
(20 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
 
 

. . . 



  

 

 

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 

თანხის  გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

 21 ივლისის N1525 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტისათვის დროებითი 

ფინანსური დახმარების გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ საქართველოს 2016 

წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური 

ანგარიშის შესახებ მომზადებულ მოხსენებაში წარმოდგენილი 

შენიშვნებისა და რეკომენდაციების საბიუჯეტო პროცესში 

გათვალისწინების შესაძლებლობის თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის სამოქმედო გეგმის განსაზღვრის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის 4 აპრილის №275 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  



  

 

 

 
 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოსა და საფრანგეთის განვითარების 

სააგენტოს (AFD) შორის სასესხო შეთანხმების „ბიუჯეტის 

მხარდამჭერი სესხი“ ტექსტის მიღების მიზნით 

მოლაპარაკებების გამართვისა და  სესხის ფინანსური 

პირობების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,აზიის განვითარების ბანკის მიერ „მდგრადი ურბანული 

ტრანსპორტის  საინვესტიციო პროგრამა - პროექტი 5“-ის 

დაფინანსების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
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 

ფიზიკური პირებისათვის  პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
. . . 

12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოსათვის საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 

განსაზღვრულ სარეკრეაციო ტერიტორიაზე არსებული 

უძრავი ქონების პრივატიზების შესახებ თანხმობის მიცემის 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ა(ა)იპ „საქართველოს რაგბის კავშირის“ საქმიანობის 

ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი 

„საქართველოს რაგბის კავშირისათვის“ უძრავი ქონების 

უსასყიდლო აღნაგობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 დეკემბრის №2496 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 



  

 

 

15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

ფიზიკური პირისათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
 

  . . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი 

ქონების შპს „ალიანს მედისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2016 წლის 26 დეკემბრის №2659 განკარგულებაში 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს 

„ლომსა+”-სათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ“  საქართველოს პრეზიდენტის 2011 წლის 5 ივლისის 

N05/07/04  განკარგულებისაგან  განსხვავებული პირობების 

დადგენისა და შპს „ლომსა+“-ის საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2016 წლის 8 იანვრის N1 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანისა და შპს „ლომსა+“-ის საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 



  

 

 

18. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის, გუდაურის სარეკრეაციო 

ტერიტორიაზე,  მდებარე მიწის ნაკვეთების განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ – საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 

ადმინისტრაციის მიერ სსიპ – საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმისათვის თანხის გადარიცხვის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
. . . 

20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარების 

გენერალური გეგმის განმხილველი კომისიის შექმნისა და 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის №2738 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,2011-2012  წლებში აკრედიტებული უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და ქართულ ენაში 

მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების ხელახალი 

აკრედიტაციის ეტაპების განსაზღვრის შესახებ“ 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა  

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს თავდაცვის  სამინისტროსთვის  

სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების თაობაზე 

თანხმობის გაცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. იზორია  

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და SINOHYDRO 

CORPORATION LIMITED-ს შორის გასაფორმებელი 

ხელშეკრულების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

 
. . . 

24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და ერთობლივ საწარმოს 

SMEC lnternational Pty. Ltd of Australia-ს შორის გასაფორმებელი 

ხელშეკრულების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 



  

 

 

25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სასარგებლო წიაღისეულის (მიწისქვეშა მტკნარი წყალი) 

მოპოვების ლიცენზიის გაცემისათვის აუქციონის საწყისი 

ფასის დადგენის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „სტრუიკ გრუპ ჯორჯია“-ს სასარგებლო წიაღისეულის 

მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „დაციტი“-ისთვის სახელმწიფო ტყის ფონდით 

სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობის ვადის განსაზღვრის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 
28. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს ,,სახელმწიფო მომსახურების ბიუროს" და შპს ,,აქტივების 

მართვისა და განვითარების კომპანიის" მიერ სახელმწიფო 

სერვისების მიწოდების უზრუნველსაყოფად საჭირო შენობა - 

ნაგებობის მშენებლობის განხორციელებასთან დაკავშირებული 

საექსპერტო მომსახურების გაწევის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. თვაური 

. . . 
29. საიდუმლო  

(2 პროექტი) 

 

 


