
  

 

 

       

 

      საქართველოს მთავრობა                     2 თებერვალი,  2018  წელი   პარასკევი, 15.00 საათი                                            

 

 
                                

 

დღის წესრიგი 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

„ორგანიზებული დანაშაულისა და რეკეტის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“, 

„საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“, „საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, 

„საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 

კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, „კერძო დაცვითი 

საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ და „პროკურატურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული 

სტრატეგიის 2018 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი:  დ. ქუმსიშვილი 

 
 
 



  

 

 

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის დადგენილების  პროექტი 

„მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო 

პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 

24 მარტის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „ანგუს ჯგუფისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის შპს 

„აკურასათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2017 

წლის 10 ნოემბრის №2385 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 



  

 

 

6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების ფიზიკური 

პირი ალექსანდრე ხარებავასათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზებისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის  სახელმწიფო 

ქონების იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
. . . 

7. 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  

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტები 

,,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“ 
(2 პროექტი) 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,საქართველოსა და გერმანიის რეკონსტრუქციის  საკრედიტო   

ბანკს (KfW) შორის 2013 წლის 13 დეკემბერს გაფორმებული 

სასესხო ხელშეკრულებით და 2015 წლის 10 ნოემბერს 

გაფორმებული 2013 წლის 13 დეკემბრის სასესხო 

ხელშეკრულების ცვლილების ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ,,ქსანი-სტეფანწმინდის“ 

დამაკავშირებელი 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის“  

მშენებლობის პროექტის  ალტერნატიული (შემოვლითი) 

12.6კმ მონაკვეთის განხორციელებასთან დაკავშირებით 

გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუსმიშვილი  

 
 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „მომავლის ენერგიას“ 

შორის 2017 წლის 21 თებერვალს დადებულ ურთიერთგაგების 

მემორანდუმში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

საქართველოს მთავრობას, შპს „მომავლის ენერგიასა“ და შპს 

„ენერჯი ინვესტინგ ენდ ტრეიდინგ კომპანის“ შორის დასადები 

შეთანხმებისა და საქართველოს მთავრობას, შპს „ენერჯი 

ინვესტინგ ენდ ტრეიდინგ კომპანისა“ და სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ 

ოპერატორს“ შორის „ორო ჰესის“ თაობაზე დასადები 

ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ“ 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ა(ა)იპ „ოუფენ ნეტის“ მიერ სახელმწიფო შესყიდვების 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ 

მიერ მომსახურების გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
 

. . . 



  

 

 

14. საქართველოს მთავრობის დადგენილების  პროექტი 

„საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – 

გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების 

სახეებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2014 წლის 18 აგვისტოს №502 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,სასარგებლო წიაღისეულის „უწერის“ მინერალური 

წყლების  შესწავლა-მოპოვების ლიცენზიის გაცემისათვის 

საწყისი სააუქციონო ფასის განსაზღვრისა და დამატებითი 

სალიცენზიო პირობების განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 

(14 პროექტი)  

 

 

მომხსენებელი: მ. ბახტაძე 

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტები 

,,საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის 

გამოყოფის თაობაზე“ 

(2 პროექტი) 

 



  

 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბახტაძე 

 
 

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ტექნიკური რეგლამენტის – „გარკვეული კატეგორიის 

სატრანსპორტო საშუალებების გზებზე გამოყენებისათვის 

ნებადართული მაქსიმალური გაბარიტებისა და 

ნებადართული მაქსიმალური მასის განსაზღვრის შესახებ“ 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 

წლის 11 აგვისტოს №393 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი:  მ. ბახტაძე 

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის დადგენილების  პროექტი 

„საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის 

სწავლების ხელშეწყობის“ პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი 

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ - 

განათლების საერთაშორისო ცენტრის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი 

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანიის“ სახსრებით საქონლისა და მომსახურების 

შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

 
. . . 

22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ზოგიერთი გეოგრაფიული ობიექტისათვის 

სახელწოდების გადარქმევის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდისათვის გამარტივებულ შესყიდვასთან 

დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანიის“ მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 



  

 

 

25. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს №242 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი:  ლ. დავითაშვილი  

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ტყის მოვლისა და აღდგენის წესის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 აგვისტოს №241 

დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი:  ლ. დავითაშვილი  

 
 

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოს ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოძრაობის 

წესებისა და მრგვალი ხე-ტყის (მორის) 

პირველადი გადამუშავების ობიექტის (სახერხი საამქროს) 

ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე“საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის 10 იანვრის №46 დადგენილებაში  ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი:  ლ. დავითაშვილი  

. . . 



  

 

 

28. საქართველოს მთავრობის დადგენილების  პროექტი 

„მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 

ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 იანვრის 

№34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 
29. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების 

სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – 

სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების 

გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების 

ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2010 წლის 

 31 დეკემბრის N426 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

 
 
 

. . . 
30. საქართველოს მთავრობის დადგენილების  პროექტი 

„ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და 

ვეტერინარული სასაზღვრო- საკარანტინო კონტროლის 

განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 



  

 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 
31. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ნაწილობრივი 

სუბსიდირების მიზნით თანხის  გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 
32. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტროს მიერ საინფორმაციო სააგენტოების 

მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კახიშვილი  

. . . 
33. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ მომსახურების 

გამარტივებული შესყიდვით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ს. სუბარი  
 


