
  

 

 

       

საქართველოს მთავრობა                                  29 ივნისი, 2018  წელი, პარასკევი, 11:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 
 

1. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. გაგუა 

. . . 

2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „როიალ 

დეველოფმენთისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 25 აგვისტოს №1769 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ჩერქეზიშვილი  

. . . 

3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის საქართველოს 

სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ჩერქეზიშვილი   

. . . 

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ანაკლია 2018“-ის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 100%-

იანი წილის მართვის უფლებით, პირდაპირი გადაცემის ფორმით 

აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, 

წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სახელმწიფო 

რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის გადაცემის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ჩერქეზიშვილი  



  

 

 

. . . 

5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2018 წლის 

 11 ივნისის განჩინებით დამტკიცებული მორიგების აქტით 

გათვალისწინებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირის როლანდ 

ბლადაძისათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ჩერქეზიშვილი  

. . . 

6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის“ მიერ 

განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის N496 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ჩერქეზიშვილი  

. . . 

7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს  სახალხო დამცველის აპარატისთვის საქართველოს 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. გაგუა 

 
 

. . . 

8. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 

წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 

9. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

  ,,ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტის  დამტკიცების შესახებ“ 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 

10. 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  

. . . 

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ბინათმესაკუთრეთა ცალკეული ამხანაგობების განვითარების 

ხელშეწყობის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ს. სუბარი  

. . . 

12. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების 

შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

 

 


