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დღის წესრიგი 

 

1. „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი თანდართულ 

მასალებთან ერთად  და 2019-2022 წლებისათვის ქვეყნის 

ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 

დოკუმენტი 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„2010 წლის 18 თებერვლის „საქართველოსა და ევროპის 

რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის 

სასესხო ხელშეკრულების (აჭარის მყარი ნარჩენების 

პროექტი)“ ცვლილების შეთანხმება N2“ის ხელმოწერა“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ზალკალიანი 

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკს შორის საგრანტო შეთანხმების 

(ადრეული გარდამავალი პერიოდის ქვეყნებისათვის 

SIDA-EBRD მუნიციპალური გარემოს ინვესტირების 

ტექნიკური თანამშრომლობის ფონდის საინვესტიციო 

გრანტთან დაკავშირებით აჭარის მყარი ნარჩენების 

პროექტისათვის)“ ხელმოწერა“ 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: დ. ზალკალიანი 

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საერთაშორისო სატრანსპორტო და სატრანზიტო დერეფნის 

დაფუძნების თაობაზე (სპარსეთის ყურე-შავი ზღვა)“  

შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით მოლაპარაკების 

გამართვა“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ზალკალიანი 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანიას“ და ერთობლივ საწარმოს „SETEC Engineering 

GmbH & CoKG and Universität für Bodenkultur, ვენა, 

ავსტრია“-ს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი:  მ. ცქიტიშვილი  

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო ქონების  მართვის უფლებით გადაცემის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი:  გ. ქობულია  



  

 

 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „საქაერონავიგაციის“ მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი:  გ. ქობულია  

 
 
 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „საქაერონავიგაციის“ მიერ გასაფორმებელი 

ხელშეკრულების პროექტის მოწონების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი:  გ. ქობულია  

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

 ,,ბაზარზე ზედამხედველობის წესისა და პროდუქტის 

რეალიზაციის შეჩერების, ბაზრიდან  ამოღების, 

გამოთხოვის და განადგურების წესის დამტკიცების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია   

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

 „სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2018 წლის 1 ოქტომბრის N476 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია   

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ბაზარზე განთავსებული პროდუქტების საფრთხის 

კატეგორიების განსაზღვრისა და რისკის შეფასების 

წესისა და ფორმის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი:  გ. ქობულია  

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 

(10 პროექტი)  

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

 
. . . 

14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 

(2 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 

(8 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 

(35 პროექტი) 

 



  

 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საფრანგეთის განვითარების სააგენტოსა (გამსესხებელი) 

და საქართველოს (მსესხებელი) შორის საკრედიტო 

შეთანხმების (სოციალური კეთილდღეობის პროგრამა) 

დადების მიზნით საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროსთვის თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მმართველობის 

სფეროში  მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური 

ცენტრი „დელტა“-ს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ლ. იზორია  

 
. . . 

19. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ტექნიკური რეგლამენტის - ღვინის წარმოების ზოგადი 

წესისა და ნებადართული პროცესების, მასალებისა და 

ნივთიერებების განსაზღვრის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 



  

 

 

20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ს.ს. „აკურას“ მიერ სახელმწიფო შესყიდვების 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

 


