
  

 

 

 

      საქართველოს მთავრობა                         18 იანვარი, 2019  წელი  პარასკევი, 14.00 საათი      

                                       

 

დღის წესრიგი 

 
1. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,ადმინისტრაციული სახდელისაგან გათავისუფლების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „პრაიმ ბეტონისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს ,,ვი-აი-პი+“-სათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  



  

 

 

 
. . . 

5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „ჯეო-ორგანიკისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შპს „ვუდმასტერისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 

წლის 13 ივნისის №1126  განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანისა და შპს „ვუდმასტერის“  საქმიანობის 

ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 25 მაისის 

№1044 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  

. . . 



  

 

 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახით გადაცემის 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  

 
. . . 

9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანებისა და მათი ოჯახის 

წევრებისთვის რკინიგზის ტრანსპორტით მგზავრობისას 

შეღავათის დაწესების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ელექტროენერგიის პირდაპირი მომხმარებლისთვის 

სავალდებულო კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამის  ფარგლებში 

მუნიციპალიტეტებისათვის  თანხის გამოყოფის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

. . . 



  

 

 

12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოსა და სოფლის მეურნეობის განვითარების 

საერთაშორისო ფონდს (IFAD) შორის გაფორმებული 

დაფინანსების ხელშეკრულების „სოფლის მეურნეობის 

მოდერნიზაცია, ბაზარზე დაშვება და მოქნილობა“ ფარგლებში 

განსახორციელებელი ღონისძიების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების 

საერთაშორისო ბანკს (IBRD) შორის გაფორმებულ სასესხო 

ხელშეკრულების ფარგლებში „ეროვნული ინოვაციების 

ეკოსისტემის პროექტი“ განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი 

 
. . . 

14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,აზიის განვითარების ბანკის (ADB) ფინანსური 

მხარდაჭერით მიმდინარე „საგზაო დერეფნის 

საინვესტიციო პროგრამა - პროექტი 1“-ის და 

„შიდასახელმწიფოებრივი გზის გაუმჯობესების 

პროექტი“-ის ფარგლებში არსებული დანაზოგების 

გაუქმების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

. . . 



  

 

 

15. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების 

მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2014 წლის 31 დეკემბრის №758 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და 

აღჭურვის“ 2019 წლის სახელმწიფო  პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

 
 
 

. . . 



  

 

 

18. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიისა და 

სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის გაცემის 

წესისა და პირობების შესახებ დებულებების დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 17 

დეკემბრის №385 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 



  

 

 

19. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტები 

„საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში 

მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო 

სერვისების განვითარების სააგენტოს და დელეგირებული 

უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ 

გაწეული მომსახურების ვადების, ამ მომსახურებისათვის დაწესებული 

საფასურების ოდენობების და საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №508 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

,,აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში და ცხინვალის რეგიონის 

(ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის) ტერიტორიაზე 

მცხოვრები პირების საქართველოს მოქალაქეობის დადგენის შესახებ 

განცხადების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების წესის 

დამტკიცების თაობაზე“ 

 

„პირადობის ნეიტრალური მოწმობის ან/და ნეიტრალური სამგზავრო 

დოკუმენტის გაცემის საკითხის განხილვისას სახელმწიფო და 

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების თვალსაზრისით საქმისათვის 

მნიშვნელოვანი და შესაბამისი დოკუმენტის გაცემისათვის 

დამაბრკოლებელი გარემოებების დადგენის წესის დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 6 აგვისტოს №415 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო 

მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონით  გათვალისწინებული 

ვალდებულებებისაგან გათავისუფლების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

 
 

. . . 



  

 

 

20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,2019 წელს ქ. ტოკიოში საგამოფენო სივრცეში „Warehouse 

TERRADA” გასამართი ქართული ღვინის ისტორიისადმი 

მიძღვნილი პროექტის „საქართველო-ღვინის სამშობლო“ 

განხორციელებისთვის სამთავრობო კომისიის შექმნის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ტექნიკური რეგლამენტის „შენობა-ნაგებობის 

უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
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 

სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 



  

 

 

23. საიდუმლო  

 

 

 

 


