
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                                9 აგვისტო, 2018  წელი ხუთშაბათი, 11:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 
 

 
 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

„სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ” 

საქართველოს  კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 

„სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური 

სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჩუბინიძე 

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სატრანსპორტო საშუალებათა რეგისტრაციის ნომრის 

(სახელმწიფო სანომრე ნიშნები), შიდა ტრანზიტის, 

ტრანზიტული ნომრისა და ,,TEST’’ ნომრის ნიმუშის 

დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს მთვარობის 2014 წლის 8 

აპრილის N278 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი:  გ. გახარია  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში 

ზოგიერთი სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
. . . 

4. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,დანაშაულის პრევენციისა და მართლწესრიგის დაცვის 

ხელშეწყობის მუდმივმოქმედი ადგილობრივი 

უწყებათაშორისი საბჭოების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 
(71 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი:  ი. მაჭავარიანი 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს (EIB) შორის  

გაფორმებული ფინანსური ხელშეკრულების  „საქართველო - 

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი” ფარგლებში 

გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი:  ი. მაჭავარიანი  

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 

მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი:  გ. ქობულია  

. . . 



  

 

 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აწარმოე 

საქართველოში მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  

 
 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

   ,,შპს ,,მთის კურორტების განვითარების კომპანიის“ მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სს „ბორჯომი-ლიკანი ინტერნეიშენალის“ სახსრებით 

საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი:  გ. ქობულია  

. . . 



  

 

 

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

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

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ 

ოპერატორს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ 

სისტემა საქრუსენერგოსა“ და შპს „ენერგოტრანსს“ შორის 

„ხეორიჰესი“ ჰიდროელექტროსადგურის შესახებ 2016 

წლის 21 ოქტომბერს დადებული ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საპენსიო 

სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

 

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სსიპ – საპენსიო სააგენტოს სამეთვალყურეო საბჭოს 

თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  

 

 
. . . 



  

 

 

13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სამედიცინო რაიონების მიხედვით ვაუჩერის ფასის დადგენის, 

მზღვეველი კომპანიის გამოვლენისა და კონკურსის შედეგად 

გამოვლენილი მზღვეველის ან ამხანაგობის მიერ აღებულ 

ვალდებულებათა შესრულებისა და ასევე, პროგრამის 

ზედამხედველობის მიზნით შექმნილი უწყებათაშორისი 

კომისიის“ 2018 წლის 5 ივლისის №24 სხდომის ოქმით მიღებული 

გადაწყვეტილებების მოწონების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,2018-2019 სასწავლო წლისათვის მასწავლებლის მომზადების 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ პირთა დაფინანსების 

მოცულობისა და ოდენობის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბატიაშვილი  

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,2018-2019 სასწავლო წლისათვის სახელმწიფო სასწავლო 

გრანტის წლიური მოცულობების, ოდენობებისა და 

პროგრამული დაფინანსების მოცულობის განსაზღვრის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბატიაშვილი  

. . . 



  

 

 

16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი  

,,2018-2019 სასწავლო წლისათვის სახელმწიფო სასწავლო 

სამაგისტრო გრანტის წლიური მოცულობისა და ოდენობების, 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაგისტრატურის 

საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულებების, მათ შორის, 

პრიორიტეტული საგანმანათლებლო პროგრამული 

მიმართულებების განსაზღვრის, თითოეულ საგანმანათლებლო 

პროგრამულ მიმართულებასა და პრიორიტეტულ საგანმანათლებლო 

პროგრამულ მიმართულებას შორის სახელმწიფო სასწავლო 

სამაგისტრო გრანტის წლიური მოცულობის პრიორიტეტული 

საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულებებისათვის 

გამოყოფილი სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის წლიური 

მოცულობის განაწილების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბატიაშვილი  

 
. . . 

17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა 

და სპორტის სამინისტროს მმართველობის სფეროში 

შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − 

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

განხორციელების დაწყებამდე საქართველოს მთავრობის 

წინასწარი თანხმობის გაცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბატიაშვილი  

. . . 



  

 

 

18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის  2018 

წლის 14 მარტის №579 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოსა და ევროკავშირს შორის სავიზო რეჟიმის 

ლიბერალიზაციის პროცესის შემდგომი მონიტორინგისა 

და კოორდინაციის სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი:  დ. ზალკალიანი  

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სავალდებულო სერტიფიცირებისადმი 

დაქვემდებარებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა 

ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

 
 
 
 

. . . 



  

 

 

21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „კასლეთი 2-ისთვის“ სახელმწიფო ტყის ფონდით 

სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობის ვადის 

განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 

ივლისის N1665  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ თბილისში, გრიგოლ ორბელიანის სახელობის მოედნის და 

მშრალი ხიდის მიმდებარე არეალის სრული რეაბილიტაციის 

შეუფერხებლად დასრულების და თავისუფლების მოედნის, შოთა 

რუსთაველის გამზირის, დავით აღმაშენებლის გამზირის, კოტე 

მარჯანიშვილის, ალექსანდრე პუშკინისა და მიხეილ 

ჯავახიშვილის ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოების 

განხორციელების მიზნით  დამატებითი  საქონლის, 

მომსახურებისა და სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,კანონმდებლობით დაკისრებული უფლებამოსილების 

განხორციელების ფარგლებში „ელექტრონული დოკუმენტისა 

და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 და მე-4  პუნქტებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებებისაგან შპს „თბილისის 

სატრანსპორტო კომპანიის“ (ს/ნ 202886788) გათავისუფლების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 



  

 

 

 
 
 
 
 
 

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,4 (ოთხი) ერთეული სახანძრო-სამაშველო, მაღალი 

წარმადობის გადასატანი წყლის ტუმბოს და მათი 

სრულფასოვნად გამოყენებისათვის საჭირო თანმხლები 

მაკომპლექტებელი აღჭურვილობის გამარტივებული 

შესყიდვის გზით განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: შ. ხუციშვილი  

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სისტემის 

მოსამსახურეთა ფულადი სარგოს (თანამდებობრივი 

სარგოსა და წოდებრივი სარგოს) და ფულად სარგოზე 

დანამატის ოდენობების და გაცემის წესის შეთანხმების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: შ. ხუციშვილი  

. . . 
26. საიდუმლო 

 

 

 
 


