
  

 

 

       

 

   

              საქართველოს მთავრობა                      10 მაისი, 2018  წელი ხუთშაბათი, 16.00 საათი                                            

 

 

დღის წესრიგი 

 
1. საქართველოს კანონის პროექტები 

„პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე" და „უმაღლესი განათლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტი 

„შემოსავლების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბახტაძე 

. . . 
3. საქართველოს კანონის პროექტი 

„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა 

სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“  

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

 
 

. . . 



  

 

 

4. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, 

ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის 

გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის 

ასოცირების შესახებ“ შეთანხმების შესრულებასთან  

დაკავშირებული შიდასახელმწიფოებრივი 

პროცედურების განსაზღვრის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. მიქელაძე 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური 

მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის უსასყიდლოდ 

საკუთრებაში გადაცემის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

(1) 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური 

მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის უსასყიდლოდ 

საკუთრებაში გადაცემის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

(2) 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 



  

 

 

7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,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“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 
. . . 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სამოქალაქო აეროპორტებში მგზავრთა 

გადაყვანისა და ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით 

ავიარეისების ორგანიზებისათვის განსახორციელებელი 

ღონისძიებების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „ფშავი ჰიდროს“ და სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ 

შორის „სკურდიდი ჰესი“ ჰიდროელექტროსადგურის შესახებ 

დასადები შეთანხმების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 

სხვადასხვა მომსახურებისა და საქონლის სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ” 

 



  

 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში 

ზოგიერთი სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
. . . 

12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 

(26 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბახტაძე 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების 

განხორციელების მიზნით მესტიის 

მუნიციპალიტეტისთვის თანხის გამოყოფის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბახტაძე 

. . . 



  

 

 

14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, წარმოდგენილი საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს მიერ, გერმანიის რეკონსტრუქციის 

საკრედიტო ბანკსა (KfW) და საფრანგეთის განვითარების 

სააგენტოს (AFD) შორის განზრახულობათა დეკლარაციის 

„გერმანიის და საფრანგეთის ფინანსური თანამშრომლობა 

საქართველოსთან“ გაფორმების  და  შემდგომი ღონისძიებების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბახტაძე 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

      ,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის 

სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - 

საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსა და ნორვეგიის 

კარტოგრაფიის ორგანოს -Statens Kartverk-ს შორის  დასადები  

ინსტიტუციური თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულების 

პროექტის -„რუკები საქართველოს მდგრადი 

განვითარებისთვის“ განხორციელების შესახებ“ შეთანხმების 

თაობაზე“     

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

 
 

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,გარდაბნის მუნიციპალიტეტისათვის სესხის აღებაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

. . . 



  

 

 

17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ეროვნული 

სატყეო სააგენტოსთვის სახელმწიფო შესყიდვების  

განხორციელებასთან დაკავშირებით წინასწარი  

თანხმობის მიცემის შესახე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 

 

 

მომხსენებელი: მ. გიორგაძე 

. . . 

 

 

 
 

18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს 

ეროვნული მუზეუმის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“        

 

19.     საიდუმლო 

   

 


