
  

 

 

 

  

           საქართველოს მთავრობა                       2  აგვისტო, 2019  წელი პარასკევი, 14.00 საათი                                            

 

 

დღის წესრიგი 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

„ფინანსური გირავნობის, ურთიერთგაქვითვისა და დერივატივების შესახებ“, 

„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში“ 

ცვლილების შეტანის შესახებ“,  ,,დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“,  „საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“,  „საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“,  „სააღსრულებო 

წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“,  

„საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში“ ცვლილების შეტანის 

შესახებ“, „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“,  „საგადახდო სისტემისა და საგადახდო 

მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“, „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საქართველოს ეროვნული ბანკის 

შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“,  

„საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“, „საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში“ 

ცვლილების შეტანის შესახებ“, „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სასაქონლო 

ბირჟებისა და საბირჟო ვაჭრობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა 

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტი 

„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

(1) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  



  

 

 

 
. . . 

3. საქართველოს კანონის პროექტი 

„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

(2) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიას“ და 

„Fichtner GmbH & Co. KG“-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 China State Construction 

Engineering Corporation Ltd-ს შორის გასაფორმებელი 

ხელშეკრულების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „ჯამპლასტისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  



  

 

 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

ფიზიკური პირი ნიკოლოზ კვეზერელისათვის პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

 
. . . 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს „საპარტნიორო ფონდის“ მიერ განსახორციელებელი 

ღონისძიებების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აწარმოე 

საქართველოში მიერ სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე 

საქართველოში“ კინოინდუსტრიის ხელშეწყობის ნაწილის 

ბენეფიციარი შპს „პროდაქშენ ჰაუსი“-სთვის მთლიანი 

კვალიფიციური ხარჯის მაქსიმალური ოდენობის 

განსაზღვრის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აწარმოე 

საქართველოში მიერ სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე 

საქართველოში“ კინოინდუსტრიის ხელშეწყობის ნაწილის 

ბენეფიციარი შპს „სტუდია სარკე“-სთვის მთლიანი 

კვალიფიციური ხარჯის მაქსიმალური ოდენობის განსაზღვრის 

შესახებ” 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა 

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის 

სამინისტროსათვის ლიცენზიის გაცემის უფლებამოსილების 

დელეგირების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 12 

აპრილის №98 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

 
. . . 

12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

   ,,შპს ,,მთის კურორტების განვითარების კომპანიის“ მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

(1) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „მთის კურორტების განვითარების კომპანიის“ მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

(2) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 

(12 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  



  

 

 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიმართ შპს 

„ენერგოტრანსი“-ს ფინანსური ვალდებულებების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის 

N169 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ე. ტიკარაძე 

 
. . . 

17. 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  

 
 
 
 
 

. . . 



  

 

 

18. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში 

არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების 

სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2017 წლის 29 მაისის N265 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 

მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29 მარტის N150 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამა 

„ქართული ჩაის“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2016 წლის 18 იანვრის № 20 დადგენილებაში  

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

 
. . . 

21. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ტექნიკური რეგლამენტის  - საკვებდანამატების 

სპეციფიკაციების შესახებ დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 



  

 

 

22. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტები 

„საქართველოს ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოძრაობის წესებისა და 

მრგვალი ხე-ტყის (მორის) პირველადი გადამუშავების ობიექტის 

(სახერხი საამქროს) ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 იანვრის №46 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

„საქართველოს ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოძრაობის წესებისა და 

მრგვალი ხე-ტყის (მორის) პირველადი გადამუშავების ობიექტის 

(სახერხი საამქროს) ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 იანვრის №46 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2018 წლის 29 ივნისის №347 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

 


