
  

 

 

 
 

06.02.2020, ხუთშაბათი, 10.00 საათი     
                                 

 

დღის წესრიგი 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

„რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური 

დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

პროექტი და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტები 

„საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ და ,,საქართველოს საბაჟო კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

 
. . . 
 
 
 
 



  

 

 

3. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტები 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ანაკლიის 

ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტოს შექმნის 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 23 მარტის №148 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“  

 

„საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 30 ივლისის №385 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“  

 

„საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2016 წლის 11 თებერვლის №70 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიების 

გაცემისათვის საწყისი სააუქციონო ფასის განსაზღვრისა  და  

დამატებითი სალიცენზიო პირობების განსაზღვრაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,დავით აღმაშენებლის სახელობის ქუთაისის საერთაშორისო 

აეროპორტისა და სარკინიგზო ტრანსპორტის დაკავშირების 

უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  



  

 

 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტები 

,,აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების შესახებ ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე” 
 

,,ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების  

შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე” 
 

,,მანქანა-დანადგარების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე” 
 

,,პოტენციურად ფეთქებადსაშიშ გარემოში გამოსაყენებელი 

მოწყობილობებისა და დამცავი სისტემების შესახებ ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე” 

 

 

 

 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„შპს „City M”-სათვის სახელმწიფო ქონების პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 

2006 წლის 31 ივლისის №428 განკარგულებისაგან განსხვავებული 

პირობების დადგენისა და შპს „City M“-ის საქმიანობის 

ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 15 იანვრის №23 

განკარგულებაში და „შპს „სიტი ემ“-ის საქმიანობის 

ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 22 ნოემბრის №2465 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და შპს „სიტი ემ“-ის 

საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების 

თაობაზე“ 

 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

 
. . . 



  

 

 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,რიგი ღონისძიებების გატარების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

 
. . . 

9. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ 

ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

 

მომხსენებელი: ე. ტიკარაძე 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ეკონომიკური საქმიანობის პრიორიტეტული დარგების 

განსაზღვრის მეთოდებისა და რისკის შეფასების წესის 

დამტკიცების შესახებ” 

 

 

 

 

მომხსენებელი: ე. ტიკარაძე 

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ინსპექტირებას დაქვემდებარებულ ობიექტებზე შესვლისა და 

შემოწმების (ინსპექტირების) წესისა და პირობების 

დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ე. ტიკარაძე 

. . . 
12. საიდუმლო 

 

 

 

 


