
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                             25 ოქტომბერი, 2018  წელი, ხუთშაბათი, 10:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 
 

1. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 

კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - 

საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანიასა“ და SMK Ulusal Insaat Ve Ticaret A.S. (თურქეთი)-ს 

შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

 
 
 
 



  

 

 

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „გლობალ ენტერპრაიზისისათვის“ პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „ევროდრიპისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

სააქციო   საზოგადოება  „იბერია რეფრეშმენტსისათვის“ 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შპს „ნიუ ტექნოლოჯი 2014“-სათვის აღნაგობისა და 

იჯარის უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის 

მიცემის და პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  

. . . 



  

 

 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიასათვის“ აღნაგობისა 

და იჯარის უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის 

მიცემის და პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  

 
. . . 

9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სასარგებლო წიაღისეულის - „შოვის“ მინერალური 

წყლის მოპოვების ლიცენზიის გაცემისათვის დამატებითი 

სალიცენზიო პირობების განსაზღვრაზე თანხმობის 

მიცემის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპ”-ის სასარგებლო 

წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან 

გათავისუფლების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ჯორჯიან ენერჯი  Georgian energy”-ის სასარგებლო 

წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან 

გათავისუფლების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  



  

 

 

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ინფრა კონსტრაკშენის“ სასარგებლო წიაღისეულის 

მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აწარმოე 

საქართველოში მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  

 
. . . 

14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ ჭიათურაში მდებარე ქალაქის ცენტრის 

პერიფერიებთან დამაკავშირებელი ურბანული 

მექანიკური საბაგიროების აღჭურვილობისა განახლების 

პროექტთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობასა და 

საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 

გაფორმებული „ფინანსური პროტოკოლი“-ს ფარგლებში  

განსახორციელებელი ღონისძიებების  შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

. . . 



  

 

 

15. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და 

აღჭურვის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ”  საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 დეკემბრის 

N581 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო 

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი 

სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სააგენტოს მიერ ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების სამშენებლო და სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების განსახორციელებლად მუნიციპალიტეტების 

დაფინანსების შესახებ“ 

(1) 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბატიაშვილი  

 
. . . 

17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი 

სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სააგენტოს მიერ ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების სამშენებლო და სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების განსახორციელებლად მუნიციპალიტეტების 

დაფინანსების შესახებ“ 

(2) 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბატიაშვილი  



  

 

 

. . . 
18. 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 

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2018 წლის 14 მარტის №579 განკარგულების 

საფუძველზე გაფორმებული ხელშეკრულების  

ვადის ცვლილების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

 
. . . 



  

 

 

20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში 

მოქმედი სსიპ - იუსტიციის სახლის, სსიპ - აღსრულების 

ეროვნული ბიუროს, სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების 

სააგენტოს, სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, სსიპ - 

საქართველოს ეროვნული არქივის, სსიპ - სმართ ლოჯიქის, სსიპ - 

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის, სსიპ - საქართველოს 

იუსტიციის სასწავლო ცენტრისა და სსიპ - საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნის 2018 წლის ბიუჯეტების, საშტატო 

ნუსხებისა და სახელფასო ფონდების საქართველოს მთავრობასთან 

შეთანხმების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 

თებერვლის  №462 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„დიზელის საწვავის შემადგენლობის ნორმების, ანალიზის 

მეთოდებისა და მათი დანერგვის ღონისძიებათა შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 25 დეკემბრის №238 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ნაწილობრივი 

სუბსიდირების მიზნით თანხის გამოყოფის შესახებ 

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 2 თებერვლის №243 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 



  

 

 

23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

 
. . . 

24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიული პირის - 

საქართველოს სოლიდარობის ფონდის დაფუძნების შესახებ'' 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 ივნისის N1022 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაქაცარია 

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით 

გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 დეკემბრის №604  

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: კ. კახიშვილი  

. . . 
26. საიდუმლო  

 

 

 

 

 

 


