
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                             14 დეკემბერი, 2017  წელი, ხუთშაბათი, 10:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტი 

„წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს 

„მტკვარი ჰესისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების 

ფონდისათვის“ საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების 

სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 



  

 

 

5. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 

მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და შპს 

„სახელმწიფო მომსახურების ბიუროს“ მიერ 

განსახორციელებელ რიგ ღონისძიებათა შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის საქართველოს 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 10 აგვისტოს №1678  

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ხარჯების 

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით დამტკიცებული 

ასიგნებების ცვლილების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 



  

 

 

9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში 

ზოგიერთი საქონლისა და მომსახურების სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და 

აღჭურვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ”  საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 იანვრის N32 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 11 

ნოემბრის №624 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სსიპ − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი 

ღონისძიების დაგეგმვისა და ორგანიზებისათვის სამთავრობო 

კომისიის შექმნის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 

 15 სექტემბრის N1979 განკარგულებით შექმნილი კომისიის მიერ 

საქართველოს მთავრობისადმი წარდგენილი რეკომენდაციის 

მოწონების შესახებ“ 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი  

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 8 ნოემბრის №289 

დადგენილებით შექმნილი საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირების – უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის 

განვითარების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსების გამოყოფის 

საკითხების შემსწავლელი უწყებათაშორისი კომისიის 

რეკომენდაციების მიღების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი  

 
. . . 

14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,გორის მუნიციპალიტეტისთვის გრანტის მიღებაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებისათვის − 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისათვის 

გამარტივებულ შესყიდვასთან დაკავშირებით თანხმობის 

მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 



  

 

 

16. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„წვრილფეხა საქონლის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციისა და 

მათი სადგომის/დროებითი სადგომის რეგისტრაციის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 27 

მაისის N228 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის 

წესისა და პირობების შესახებ დებულების  დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს 

№136 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

 
. . . 

18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ქართული სამშენებლო კონსორციუმის“ სასარგებლო 

წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „აქ-ვა“-ზე გაცემულ სასარგებლო წიაღისეულის 

მოპოვების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 



  

 

 

20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს „RMG Copper“-ისთვის სახელმწიფო ტყის ფონდით 

სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობის ვადის 

განსაზღვრის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ 

76 მიწის ნაკვეთზე კავშირგაბმულობის საკომუნიკაციო 

ნაგებობებისთვის ტყითსარგებლობის ვადის განსაზღვრის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის წესისა და 

პირობების შესახებ“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის 

№410 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ქ. ციხელაშვილი  

 
. . . 

23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

 


