
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                             30 ნოემბერი, 2017  წელი, ხუთშაბათი, 11:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 

შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბახტაძე 

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტები 

,,საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ‘‘ და ,,საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის შესახებ‘‘ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
3. 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: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოსათვის ქონების გაცვლაზე თანხმობის მიცემის 

თაობაზე” 

(2 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ხელედულა 

ენერჯისათვის“ იჯარის უფლებით გადაცემის თაობაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

კოოპერატივი „რკ ხავერდოვანი ჩაისათვის“ იჯარის უფლებით 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  



  

 

 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების შპს 

,,რენეგეიდ თიი“-სათვის იჯარის უფლებით გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
. . . 

9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური 

მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის უსასყიდლოდ 

საკუთრებაში გადაცემის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  შპს 

,,ნეპტუნისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი   

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ მიერ 

საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის 

დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 



  

 

 

12. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტები 

,,ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, ბაკურიანის სარეკრეაციო 

ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთების განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 
 

,,ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, დაბა ბაკურიანის სარეკრეაციო 

ტერიტორიაზე,  მდებარე მიწის ნაკვეთების განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების 

შესახებ“ 

(2 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი   

 
 
 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,კურორტ ლებარდეს განვითარებისათვის  რიგ ღონისძიებათა 

განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი   

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანსა და სოფელ 

დიდ მიტარბში განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

გეგმარებითი დავალების/მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ 

გამოყენების პირობების დადგენის პროცესში დროებითი 

შეზღუდვების დაწესებისა და შესაბამისი პარამეტრების 

დადგენის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 

 15 დეკემბრის №2566 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი   



  

 

 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საზღვაო 

ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების 

განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის გაცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და მისი 

მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულების – საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის მიერ 

საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტებისთვის 

გათვალისწინებული გადასახდელების მიმდინარე დანიშნულების 

ხარჯებში გადატანის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
 

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, სს „საქართველოს ენერგეტიკის 

განვითარების ფონდსა” და სს „ელექტროენერგეტიკული 

სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის „ტორზილა ჰესის“ 

შესახებ დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი 

. . . 



  

 

 

18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „პატარა ზეკარს” 

შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოში ელექტროსადგურების მშენებლობის 

ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ფლობის 

და ოპერირების შესახებ ინტერესთა გამოხატვის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 

აგვისტოს №214 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი 

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 

წლის 20 აპრილის №169 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

 
. . . 



  

 

 

21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 
,,საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს 

დაქვემდებარებულ სსიპ – სოციალური მომსახურების 

სააგენტოსა და სს „Novo Nordisk А/S“ -ს შორის „სახელმწიფო 

შესყიდვის შესახებ“ გასაფორმებელ ხელშეკრულებებთან 

დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის 

მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული სტუდენტების, რომლებიც 

ჩარიცხული არიან აკადემიური უმაღლესი განათლების 

ბაკალავრიატის, დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის, 

მაგისტრატურის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, 

2017-2018 სასწავლო წლის სწავლის საფასურის დაფინანსების 

მიზნით, განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი 

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ა(ა)იპ საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური 

მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო 

აკადემიისა და სემინარიისათვის ფინანსური დახმარების გაწევის  

საქართველოს განათლებისა და  მეცნიერების სამინისტროსათვის  

დავალების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი 

. . . 



  

 

 

24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 
,,ა(ა)იპ − საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა კეთილმსახური 

მეფე თამარის  სახელობის სკოლა-პანსიონისათვის ფინანსური 

დახმარების გაწევის  საქართველოს განათლებისა და  

მეცნიერების სამინისტროსათვის  დავალების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი 

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ - განათლების მართვის 

საინფორმაციო სისტემისთვის სახელმწიფო შესყიდვის  

განხორციელების დაწყებამდე საქართველოს მთავრობის 

წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი 

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო 

მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის დებულებათა 

აღსრულების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი 

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელ 

ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 



  

 

 

28. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი 

ღონისძიებების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის 

მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

 
 

. . . 
30. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სსიპ – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის  

10 აგვისტოს №1666 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
31. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანიის“ მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ 

(3 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 



  

 

 

32. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სასარგებლო წიაღისეულის „უწერის“ მინერალური 

წყლების  შესწავლა-მოპოვების ლიცენზიის გაცემისათვის 

აუქციონის საწყისი ფასისა და დამატებითი სალიცენზიო 

პირობების დადგენის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 
33. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტროს მიერ სამედიცინო მომსახურების 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კახიშვილი  

 
 

. . . 
34. საიდუმლო 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 


