
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                             19 აპრილი, 2019  წელი, პარასკევი, 14:00 საათი 

 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 

1. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტები 

,,სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური 

სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ და  „სამხედრო, შინაგან საქმეთა 

ორგანოების და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური 

სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა და მათი 

ოჯახის წევრთა სოციალური უზრუნველყოფის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ლ. იზორია  

. . . 
3. საქართველოს კანონის პროექტი 

„სამხედრო პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ლ. იზორია  

. . . 



  

 

 

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და „ULUSLARARASI 

BİRLEŞMİŞ MÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ A.Ş. UBM 

INTERNATIONAL UNITED CONSULTANTS INC. (UBM)“ 

(თურქეთის რესპუბლიკა) შორის გასაფორმებელი 

ხელშეკრულების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიასთან“ 

დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ შესყიდვის 

სპეციალური წესების გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი 

 
. . . 



  

 

 

7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ნამახვანის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის 

შესახებ დასადები ხელშეკრულების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

 
. . . 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირობებიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული  

სააგენტოს ინფორმაციის მოწონებისა და მისთვის თანხმობის 

მიცემის  თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  

გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების 

N1001352,  N1004925 და N1000794 ლიცენზიებით 

გათვალისწინებული სასარგებლო წიაღისეულის 

ათვისების გეგმების ცვლილებების შესახებ საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

სისტემაში შემავალი სსიპ - წიაღის ეროვნული სააგენტოს 

ინფორმაციის მოწონების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა 

. . . 



  

 

 

10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“-ზე გაცემული  

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების  ლიცენზიის 

მოქმედების ვადის გაგრძელებასა და დამატებითი 

სალიცენზიო პირობების განსაზღვრაზე თანხმობის 

გაცემის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა 

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 

(19 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

 
. . . 

12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ბავშვებში ტყვიის ტოქსიკური ზემოქმედების ადრეული 

გამოვლენისა და მართვის ღონისძიებების გატარების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირისათვის - განათლების 

მართვის საინფორმაციო სისტემისათვის სახელმწიფო 

შესყიდვის  განხორციელების დაწყებამდე საქართველოს 

მთავრობის წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბატიაშვილი  



  

 

 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,დეკორატიული მცენარეების გასამრავლებელი მასალის  

ბაზარზე განთავსების პირობების დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ თბილისში, გრიგოლ ორბელიანის სახელობის 

მოედნის და მშრალი ხიდის მიმდებარე არეალის სრული 

რეაბილიტაციის სამუშაოების შეუფერხებლად 

დასრულების მიზნით,  საქონლის, მომსახურებისა და 

სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
16. საიდუმლო  

 

 

 

 


