
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                             6 სექტემბერი, 2018  წელი, ხუთშაბათი, 14:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,საქართველოს საჰაერო კოდექსში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის 

(ჩვეულებრივი ოპერაციები) (აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის (ხევი-უბისას მონაკვეთი) 

გაუმჯობესების პროექტი)“ სასესხო შეთანხმების“ ხელმოწერის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ზალკალიანი  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის 

№482 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

. . . 



  

 

 

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების 

განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის 

გამოყოფის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის  

2 თებერვლის N252 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,აზიის განვითარების ბანკის  (ADB) მიერ „მდგრადი 

ურბანული ტრანსპორტის  საინვესტიციო  პროგრამი“-ს  

ფარგლებში პროექტი 1,  პროექტი 3 და პროექტი 5-თან 

მიმართებაში განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს (ADB) 

შორის გაფორმებული “ურბანული მომსახურების 

გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამა, პროექტი 2“-ის 

ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიების შესახებ” 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოსა და Societe Generale-ს  შორის 2015 წლის 

 8 დეკემბერს გაფორმებული COFACE საკრედიტო ხაზის 

შეთანხმების (MBDA France ნასყიდობის ხელშეკრულება) 

ცვლილების შეთანხმება N°1-ის ხელმოწერის მიზნით 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის თანხმობის 

მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი 

 
. . . 

9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„2018  წელს განხორციელებული ტენდერების შედეგად 

წარმოქმნილი ეკონომიის შემდგომი გამოყენების  

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 მაისის 

N1107 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურისათვის 

წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი 

. . . 



  

 

 

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

სააქციო საზოგადოება „ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის” 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

(1) 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

სააქციო საზოგადოება „ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის” 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

(2) 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიასათვის“ აღნაგობისა 

და იჯარის უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის 

მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  

 
 

. . . 



  

 

 

14. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტები 

„C ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის №169 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

„2018 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 

დეკემბრის N592 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ სსიპ - ლ. 

საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობის განსაზღვრის 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 20 აგვისტოს N1662  

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,გ. ლორთქიფანიძისთვის უფლებამოსილების მინიჭების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 



  

 

 

16. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ 

მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი 

შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერის ოდენობის 

განსაზღვრის შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2015 

წლის 14 სექტემბრის №476 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბატიაშვილი  

 
 

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სოციალური 

პროგრამის ფარგლებში იმ სტუდენტების სახელმწიფო 

სასწავლო გრანტით დაფინანსების ოდენობისა და პირობების 

განსაზღვრის შესახებ, რომლებიც ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების შედეგების საფუძველზე სწავლობენ 

აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბატიაშვილი  

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯისთვის „ჰორიზონტისათვის“ 

სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ, აუქციონის გარეშე,  

ვადიან სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროსთვის  თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბატიაშვილი 



  

 

 

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი 

სსიპ − საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სააგენტოსათვის სახელმწიფო შესყიდვის 

განხორციელებაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბატიაშვილი  

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და 

ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის 

განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი:  ლ. დავითაშვილი  

 
. . . 

21. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,მოთხოვნები გენეტიკურად მოდიფიცირებული სურსათისა 

და ცხოველის საკვების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 



  

 

 

22. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ტექნიკური რეგლამენტის - გენეტიკურად 

მოდიფიცირებული ორგანიზმების მიკვლევადობისა და 

ეტიკეტირების, გენეტიკურად მოდიფიცირებული 

ორგანიზმებისაგან წარმოებული სურსათის/ცხოველის 

საკვების მიკვლევადობის   დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროსა და „გერმანიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის საზოგადოებას“ (GIZ) შორის 

გასაფორმებელი ,,დაფინანსების შესახებ“  

ხელშეკრულების პროექტისა და სპეციალური შეთანხმების 

პროექტის მოწონების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისათვის 

სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების თაობაზე 

წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: შ. ხუციშვილი  

 

 


