
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                             2 ნოემბერი, 2017  წელი, ხუთშაბათი, 12:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

„დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“, „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 

„საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და 

კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ და „სააქციო საზოგადოების − 

საპარტნიორო ფონდის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტები 

„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და „უმაღლესი 

განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ” 

(42 პროექტი) 

 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი   



  

 

 

 
. . . 

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტისათვის დროებითი 

ფინანსური დახმარების გამოყოფის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 31 აგვისტოს N1835 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების საინვესტიციო 

პროგრამა, პროექტი 1“-ის ფარგლებში 

განსახორციელებელი ღონისძიების შესახებ“ 

 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი   

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური 

მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის უსასყიდლოდ 

საკუთრებაში გადაცემის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

(1) 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 



  

 

 

7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური 

მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის უსასყიდლოდ 

საკუთრებაში გადაცემის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

(2) 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
 
 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების შპს 

„გოლეთიანის საოჯახო ღვინოებისათვის“ პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

შპს „ლა-გვინისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  



  

 

 

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შპს „ლიტ ჯეო ინვესტისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2014 წლის 18 დეკემბრის №2337 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და შპს 

„საბურთალო პალასის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
 
 
 
 

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სს „საპარტნიორო ფონდისათვის“ სახელმწიფო საკუთრებაში 

არსებული უძრავ-მოძრავი ქონების აღნაგობისა და თხოვების 

უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის  

15 აპრილის №625 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 



  

 

 

13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის შპს 

„აისბერგ ფოთისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 

წლის 05 მაისის N770 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანისა და შპს „აისბერგ ფოთის“ საქმიანობის 

ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შპს „როიალ დეველოფმენთისათვის“ პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2015 წლის 25 აგვისტოს №1769 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და სს „აერო 

სტრუქტურების ტექნოლოგიების (ციკლონი)“-ს  

საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა 

განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს მთის კურორტების განვითარების სტრატეგიის 

შემმუშავებელი კომისიის შექმნისა და მისი დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  



  

 

 

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „მზის სახლს“ შორის 

„გარეჯის მზის ელექტროსადგურის“ თაობაზე დასადები 

ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ 

მიერ დასადები შეთანხმების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ტერიტორიაზე დაკრძალული ომში 

დაღუპულ გერმანელთა ნეშტის გადასვენების თაობაზე 

ნებართვის გაცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჯანელიძე 

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 

წლის 13 დეკემბრის №337 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. მღებრიშვილი 

 
. . . 



  

 

 

20. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

საავტომობილო გზების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №407 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს ,,სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“-ს სასარგებლო 

წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან 

გათავისუფლებისა და  საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ 

შეტანილი მცენარეების ბუნებრივი გარემოდან ამოღებაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

 


