
  

 

 

       

 

          საქართველოს მთავრობა                       6 მარტი,  2018  წელი   სამშაბათი, 10.00 საათი                                            

 

 
                                

 

დღის წესრიგი 

 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

„ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის 

აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების 

შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“, „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“, „საქართველოს სისხლის 

სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“, „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და „არასაპატიმრო სასჯელთა 

აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტი 

„სამოქალაქო აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი 

 
 

. . . 



  

 

 

3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ივერია 

პალასისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „პილოტისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

ფიზიკური პირებისათვის  პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის 

იჯარის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 



  

 

 

7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შპს „პარტნიორისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური 

მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის უსასყიდლოდ 

საკუთრებაში გადაცემის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი  ქონების  

ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის  

სააგენტოსათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი შპს 

„სომგოს კომპანიისათვის“  პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის 4 აპრილის N616 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის  თაობაზე” 

 



  

 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

ფიზიკურ პირ გიორგი ჭუმბურიძისათვის პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2016 წლის 25 თებერვლის N313 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
 

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

ი/მ „ხვიჩა წინწკალაძისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2015 წლის 7 სექტემბრის №1907 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და ი/მ „ხვიჩა 

წინწკალაძის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შპს „სტორისათვის“ აღნაგობის უფლებით გადაცემის 

თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  



  

 

 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

შპს ,,ტყიბულის მთის ჩაისათვის“ იჯარის უფლებით 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

„რკ ყვარის მთისათვის“ იჯარის უფლებით გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
 
 

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის 

„რკ ლუხუნის ხეობისათვის“ იჯარის უფლებით 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების  

„რკ ორცეფისათვის“ იჯარის უფლებით გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 



  

 

 

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

„რკ პალდოველი 2014”-სათვის იჯარის უფლებით 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრის კორექტირების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ პროექტი 

„Check in Georgia“-ს ფარგლებში ზოგიერთი ღონისძიების 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
 
 

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას და შპს „DM Energy“-ის  შორის 

2017 წლის 2 აგვისტოს დადებულ ურთიერთგაგების 

მემორანდუმთან დაკავშირებით გასატარებელი 

ღონისძიებების თაობაზე“ 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „ვმ ელექტრიკს“  და სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ 

ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის დადგენილების  პროექტი 

,,შპს ,,შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 

სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი’’-ს მიერ სხვადასხვა 

საპროთეზო-ორთოპედიული  მომსახურების  

გაწევისათვის საჭირო მარაგ-ნაწილების და ტექნიკა-

დანადგარების შესყიდვების სპეციალური წესის 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ბაკურიანის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის 

დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
 

. . . 



  

 

 

25. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ბაკურიანისთვის სარეკრეაციო ტერიტორიის სტატუსის 

მინიჭებისა და საზღვრების დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ” 

(2 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო 

პოლიციის დეპარტამენტში სამხრე კამერების სისტემის 

კომპონენტების სახელმწიფო შესყიდვების 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი:  გ. გახარია 

. . . 



  

 

 

28. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის 

სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების 

– საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის ბალანსზე რიცხული  

საფრენი აპარატების სარემონტო მომსახურების, აგრეგატების, 

საავიაციო ნაწილების, სპეციალური სითხეების, საცხებ-

საპოხი და სახარჯი მასალების სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
 

. . . 
29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 

(12 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბახტაძე 

. . . 
30. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების 

სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის 

საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის 

№96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბახტაძე 

. . . 



  

 

 

31. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტისათვის დროებითი 

ფინანსური დახმარების გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბახტაძე  

. . . 
32. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 

წლის 20 აპრილის №169 დადგენილებაში ცვლილებების 

შეტანის თაობაზე“  

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო   

 
 
 
 

. . . 
33. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და სან-დიეგოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტს შორის 2014 წლის  15 ივლისს 

გაფორმებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში N2 

ცვლილების პროექტის მოწონების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი  

. . . 



  

 

 

34. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტთან საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - მედიისა და ტელეხელოვნების 

საზოგადოებრივი კოლეჯის შექმნის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი  

. . . 
35. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის „საჯარო 

მმართველობის“ მაგისტრატურის აკრედიტებული 

საგანმანათლებლო პროგრამის საფასურის სახელმწიფო 

სასწავლო სამაგისტრო გრანტის თანხის ოდენობაზე მეტი 

ოდენობით განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი  

. . . 
36. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

მმართველობის სფეროში შემავალი 

სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით  განხორციელების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი  

. . . 



  

 

 

37. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ − საგანმანათლებლო 

და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სააგენტოსათვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების 

დაწყებამდე საქართველოს მთავრობის წინასწარი თანხმობის 

გაცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი  

. . . 
38. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანიის“ მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
39. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისათვის სესხის აღებაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
40. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 
41. საიდუმლო 

(2 პროექტი) 

 

 



  

 

 

 


