
 

    
   saqarTvelos mTavroba                                         
 

 

 25  ნოემბერი, 2013  წელი  

ორშაბათი, 10.00 საათი                                             

 
 

 

დღის წესრიგი 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტი 

„საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. დარახველიძე  

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტი 

„სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ალასანია   

. . . 
3. საქართველოს კანონის პროექტი 

„კულტურულ ფასეულობათა საქართველოდან გატანისა და 

საქართველოში შემოტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ოდიშარია  

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,2013-2018 წლების თამბაქოს კონტროლის სამოქმედო 

გეგმის დამტკიცების შესახებ‘‘ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 

https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=15490&lang=ge
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. . . 

5. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის დარგების 

ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო   

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,კოლექტიური დავის შემათანხმებელი პროცედურებით 

განხილვისა და გადაწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„რეფერალური მომსახურების“ ფარგლებში შესაბამისი 

სამედიცინო დახმარების გაწევის შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღების მიზნით კომისიის შექმნისა 

და მისი საქმიანობის წესის განსაზღვრის შესახებ “ 

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 ნოემბრის №331 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 
(140 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 
(31 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   



. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის  

„საქართველო - აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული 

ავტომაგისტრალი - B“ პროექტის დაფინანსების მიზნით 

ფინანსური ხელშეკრულების დადების თაობაზე 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წინადადების შესახებ“   

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, კომპანია Kolin 

Construction, Tourism, Industry and Trading Co. INC .-ს, 

შპს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ 

ოპერატორს“ და შპს „ენერგოტრანსს“ შორის 2011 წლის 

15 აგვისტოს დადებული  ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის გაუქმების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე   

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,კახეთის რეგიონის მოსახლეობის მიერ 2013 წლის 

დეკემბერში მოსახმარი ელექტროენერგიის 

ღირებულების ანაზღაურების მიზნით გასატარებელ 

ცალკეულ ღონისძიებათა შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე   

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის 

კორპორაციისათვის“ ნავთობის ეროვნული კომპანიის 

სტატუსის მინიჭების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 



 

 
. . . 

14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „გარდაბნის თბოსადგურის“ მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვების  გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე  

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

`ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების 

მიზნით ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების 

თაობაზე~ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 29 

თებერვლის #370 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია  

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანიის“ მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია  

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს შავიზღვისპირა რეგიონში სატრანსპორტო 

გადაზიდვების არსებული პოტენციალის შემდგომი 

განვითარების მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 



 
. . . 

18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი - ქართლისათვის“  პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს სსიპ - სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ მრავალწლიანი 

სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა  და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის -  სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს ფუნქციონირებისათვის საჭირო თანხის  

მიმართვის თაობაზე   სსიპ „სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტოს“ ინფორმაციის მოწონების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ უძრავი 

ქონების გამოყენებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე 

სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ალასანია  



 
. . . 

22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები  
საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური 

წარმომადგენლობების ხელმძღვანელების თანამდებობებზე 

დანიშვნის მიზნით კანდიდატურების საქართველოს 

პრეზიდენტისათვის წარდგენის თაობაზე 
 

(9 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: მ. ფანჯიკიძე 

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„2013 წლის რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებების 

დაფინანსების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 

წლის 20 აგვისტოს N1090 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: შ. ფიფია  

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ“  

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს №242 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ხ. გოგალაძე  

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სააკაძის რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხთან 

დაკავშირებულ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ხ. გოგალაძე   



. . . 
26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების  დაცვის 

სამინისტროს  მიერ „ექსპერტიზის ჩატარების 

უზრუნველყოფის ღონისძიებების“ პროგრამის დაფინანსების 

ფარგლებში სასტუმრო მომსახურების სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული  შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ხ. გოგალაძე 

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 

სამინისტროს მიერGგანსახორციელებელი ღონისძიების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. ყიფიანი 

. . . 
28. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და 

იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს 

სისტემისათვის ,,საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო 

ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლით 

გათვალისწინებულ შეზღუდვებზე გამონაკლისის დაშვების 

თაობაზე“  საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 11 იანვრის 

N13 განკარულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ს. სუბარი  

. . . 
29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„მოღნისის, სურბმინასისა და სურბნიშანის  ეკლესიების 

მომიჯნავედ კერძო საკუთრებაში/მფლობელობაში 

არსებულ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საკითხების 

შემსწავლელი უწყებათაშორისი კომისიის შექმნის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 ივნისის №671 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. ოდიშარია  



 

. . . 
30. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,რელიგიურ გაერთიანებებთან დაკავშირებული 

ცალკეული საკითხების შემსწავლელი უწყებათაშორისი 

კომისიის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: პ. ზაქარეიშვილი 

. . . 
31. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დასაცავ 

პირთა და დაცვის ობიექტთა ნუსხების დამტკიცების 

შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის 

N427 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჩუბინიძე 

. . . 
32. საიდუმლო 

(3 პროექტი) 
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