
  

 

 

 

       

 

 საქართველოს მთავრობა                                   8 ნოემბერი, 2018  წელი ხუთშაბათი, 14.00 საათი                                            

 

დღის წესრიგი 

1. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი:  გ. გახარია  

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„2016 წლის 11 თებერვლის „საქართველოსა და ევროპის 

საინვესტიციო ბანკს შორის ფინანსური ხელშეკრულების 

(საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქცია და განვითარება)“ №1 

ცვლილების წერილ-შეთანხმების“ საქართველოს პარლამენტში 

რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და მომხსენებლებად გ. 

კაკაურიძის, ლ. ხუციშვილისა და მ. გიორგობიანის დანიშვნის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი:  ი. მაჭავარიანი  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და ერთობლივ საწარმოს 
„Roads Rehabilitation and Modernization Supervision Direction Ltd and 

Nievelt Ingenieur Gmbh“-ს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი:  მ. ცქიტიშვილი  



  

 

 

 
 
 

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში 

არსებულ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს და 

ერთობლივ საწარმოს „POLATYOL-MAPA“-ს შორის 

გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი:  მ. ცქიტიშვილი  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში 

არსებულ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა 

და „Hunan Road & Bridge Construction Group Co Ltd“-ს 

შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი:  მ. ცქიტიშვილი  

. . . 



  

 

 

6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში 

არსებულ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა 

და „Akkord Industry Construction Investment Corporation“ 

OJSC-ს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ” 

(1) 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

 

 

 
 
 
 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში 

არსებულ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა 

და „Akkord Industry Construction Investment Corporation“ 

OJSC-ს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ" 

(2) 

 

 

მომხსენებელი:  მ. ცქიტიშვილი  

. . . 



  

 

 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სსიპ − საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდის მიერ განსახორციელებელ რიგ ღონისძიებათა 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 18 დეკემბრის 

№2635 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 

 10 აგვისტოს №1666 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი:  მ. ცქიტიშვილი  

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს საავტომობილო გზების რიგ 

მონაკვეთებზე რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის 

(მშენებლობის) სამუშაოების განხორციელების მიზნით 

ზოგიერთ გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 18 თებერვლის 

№104 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი:  მ. ცქიტიშვილი  

 
 

. . . 



  

 

 

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი:  მ. ცქიტიშვილი  

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი:  გ. ქობულია  

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირობებიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 

ინფორმაციის მოწონებისა და მისთვის თანხმობის 

მიცემის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი:  გ. ქობულია  

. . . 



  

 

 

14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ ჭიათურაში მდებარე ქალაქის ცენტრის 

პერიფერიებთან დამაკავშირებელი ურბანული 

მექანიკური საბაგიროების აღჭურვილობის 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 

,,ღია მმართველობის პარტნიორობის საქართველოს 2018-

2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ტექნიკური რეგლამენტის - „გარემოსთვის მიყენებული 

ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა“ 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის 14 იანვრის №54 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

 
17. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ტექნიკური რეგლამენტის  - ბოსტნეულის და ბაღჩეულის  

გასამრავლებელი (გარდა თესლისა) და სარგავი მასალის 

ბაზარზე განთავსების პროცედურების დამტკიცების 

თაობაზე” 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,მოთხოვნები გენეტიკურად მოდიფიცირებული 

სურსათისა და ცხოველის საკვების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 
19. 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  

 
 

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ტექნიკური რეგლამენტის - სპირტიანი სასმელების 

შესახებ დამტკიცების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 



  

 

 

21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს, წარმოდგენილს სსიპ დაცული ტერიტორიების 

სააგენტოს მიერ და GFA საკონსულტაციო ჯგუფი GmbH-ს 

შორის, ,,ეკორეგიონალური კონსერვაციის პროგრამა - 

სამხრეთ კავკასიის რეგიონში: კავკასიაში დაცული 

ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა - საქართველოს“ 

პროექტის ფარგლებში 2014 წლის 2 აპრილს დადებული 

საკონსულტაციო მომსახურების ხელშეკრულებაში შესატანი 

ცვლილების პროექტის მოწონების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

 
 

 


