
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                                  25 მაისი, 2018  წელი პარასკევი, 12:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 
 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტი 

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
2. ,,საბუნკერო საწვავით დაბინძურების შედეგად გამოწვეული 

ზარალის გამო წარმოშობილი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის 

შესახებ“ საერთაშორისო კონვენცია და თანდართული 

კანონპროექტი ,,საქართველოს საზღვაო კოდექსში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საბუნკერო საწვავით დაბინძურების შედეგად გამოწვეული 

ზარალის გამო წარმოშობილი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის 

შესახებ“ საერთაშორისო კონვენციისა და თანდართული 

კანონპროექტის ,,საქართველოს საზღვაო კოდექსში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტში წარდგენისა და 

მომხსენებლებად გ.არველაძის, ე.მიქაბაძის, გ.ჩერქეზიშვილის, 

ი.ქავთარაძის, რ.მიქაუტაძისა და გ.ჩიქოვანის დანიშვნის თაობაზე“ 

 

 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჯანელიძე 

 
 

. . . 



  

 

 

3. საქართველოს კანონის პროექტები 

„საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
4. საქართველოს კანონის პროექტები 

„საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“, „საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“, „საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის 

შესახებ„ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“, „სარეგისტრაციო მოსაკრებლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 

„პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტებზე და 

„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს 

ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბახტაძე 

. . . 
5. საქართველოს კანონის პროექტი 

„საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, 

უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. მიქელაძე 

 



  

 

 

 
 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „ჯიემ სვით ენდ დრინქსისათვის“ პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „ნუგბარისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „კომპავა ჯორჯიასათვის“ პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 



  

 

 

10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

     ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „ნატვიტისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“     

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
. . . 

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

ფიზიკური პირის, ლევან თორაძისათვის პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების და ფიზიკური პირის 

ლევან თორაძის სამშენებლო სამართალდარღვევისათვის 

დაკისრებული ჯარიმებისგან გათავისუფლების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „რუსთავი ჯგუფის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „წალკა აგროს“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 



  

 

 

14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირობებიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული  

სააგენტოს ინფორმაციის მოწონებისა და მისთვის 

თანხმობის მიცემის  თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
 
 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოსათვის საქართველოს  მთავრობის მიერ 

განსაზღვრულ ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე 

არსებული უძრავი ქონების პრივატიზების შესახებ 

თანხმობის მიცემის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრის კორექტირების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  



  

 

 

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „ჰიდრო ენერჯის“, სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ 

ოპერატორს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებული ენერგეტიკული 

სისტემა საქრუსენერგოს“და შპს „ენერგოტრანსს“  შორის 2016 

წლის 7 ოქტომბერს დადებული ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის ფარგლებში განსახორციელებელი 

ღონისძიებების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ნაკრა ჰესი“, „ნაკრა ჰესი 1“, „ნაკრა ჰესი 2“, „ხელრა ჰესი“, 

„იფარი ჰესი“ „ლუხრა ჰესი“ და „ლაჯანური 1“, „ლაჯანური 2“ 

და „ლაჯანური 3“ ჰიდროელექტროსადგურებთან 

დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
. . . 

19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „აჭარ ენერჯი-2007“-ის სასარგებლო წიაღისეულის 

მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 



  

 

 

20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით  

განხორციელების შესახებ“ 

(1) 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით  

განხორციელების შესახებ“ 

(2) 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში 

ზოგიერთი სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

 
 
 
 

. . . 



  

 

 

23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის 

სფეროში მოქმედი ზოგიერთი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის 2018 წლის ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა 

და სახელფასო ფონდის შეთანხმების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2018 წლის 6 მარტის  №497 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 

24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების 

სამსახურის თანამშრომლებზე ფულადი ჯილდოს გაცემის 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბახტაძე 

. . . 

25. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დამატებითი 

სოციალური გარანტიების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 

26. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„რეფერალური მომსახურების“ ფარგლებში შესაბამისი 

სამედიცინო დახმარების გაწევის შესახებ გადაწყვეტილების 

მიღების მიზნით კომისიის შექმნისა და მისი საქმიანობის 

წესის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 

წლის 3 ნოემბრის №331 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  



  

 

 

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ღია მმართველობის პარტნიორობის გლობალური 

სამიტის“ ორგანიზების  სამოქმედო გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი 

. . . 
28. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის − საგანმანათლებლო და 

სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს 

მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი  

. . . 
29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში 

არსებულ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და 

ერთობლივ საწარმოს - „Pace (Kuwait) & Louis Berger SAS 

(France)“-ს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

 
 



  

 

 

. . . 
30. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტს, სომხეთის 

რესპუბლიკის ტრანსპორტის, კომუნიკაციებისა და 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამინისტროსა და 

ერთობლივ საწარმოს - „Soosung Engineering Co., Ltd და Korea 

Consultants International Co., Ltd.“-ს შორის გასაფორმებელი 

ხელშეკრულების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

. . . 
31. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და SHENZHEN SED 

INDUSTRY CO LTD-ს (ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა) შორის 

გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

. . . 
32. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

. . . 



  

 

 

33. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანიის“ მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

. . . 
34. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

        „დანერგე  მომავალი“ სახელმწიფო პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2015 

წლის 12 თებერვლის №56 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“   

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
35. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი 

ღონისძიების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ს. სუბარი  

. . . 
36. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს 

ეროვნული მუზეუმის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: მ. გიორგაძე 
 


