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      saqarTvelos mTavroba                                      

 

23  სექტემბერი, 2015  წელი  

ოთხშაბათი, 9.00 საათი                                            
 

 

 

დღის წესრიგი  
 
 

1. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . .  

2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის 

(შიდა რესურსების მობილიზაციის გაუმჯობესება 

ინკლუზიური ზრდის პროგრამისათვის – ქვე–პროგრამა 

2) (სპეციალური ოპერაციები) სასესხო ხელშეკრულების 

ხელმოწერის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

. . .  

3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის 

(შიდა რესურსების მობილიზაციის გაუმჯობესება 

ინკლუზიური ზრდის პროგრამისათვის – ქვე–პროგრამა 

2) (ჩვეულებრივი ოპერაციები) სასესხო ხელშეკრულების 

ხელმოწერის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



 
. . . 

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „საგურამო ენერჯისა“ და 

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“  შორის 2015 წლის 24 

მარტს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „GLOBAL DEFENSE GROUP“-ისათვის  პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სამხრეთ კავკასიის მილსადენის კომპანია ლიმიტედი 

საქართველოსათვის“ (უცხოური საწარმოს ფილიალი)  

უძრავი  ნივთების  უსასყიდლო  უზუფრუქტის   

უფლებით  გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირების მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით  

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 
 
 



. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან საქართველოს გარემოსა და 

ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთვის თანხის 

გამოყოფის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ხობის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ბათუმი (ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის 

ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-

რეკონსტრუქციის საინვესტიციო პროექტის 

დაფინანსების მიზნით დონორებთან/პარტნიორებთან 

კონსულტაციების დაწყების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის 

სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − 

„საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის“ −  

სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონებისა და აღნიშნულ 

უძრავ ქონებაში განთავსებული ავეჯისა და ტექნიკის 

აუქციონის გარეშე იჯარის უფლებით გადაცემის თაობაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი 

 
 



 
. . . 

12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,კაპიტალური პროექტებისათვის დაგეგმილი 

გადასახდელების მიმდინარე დანიშნულების ხარჯებში 

გადატანის თაობაზე საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროსათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს 

დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მომსახურების 

გაწევის საფასურის, მისი გადახდის, გადახდილი საფასურის 

დაბრუნებისა და საფასურის გადახდისაგან გათავისუფლების 

წესის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. მღებრიშვილი     

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2013 წლის 13 დეკემბრის №337 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. მღებრიშვილი   

 
 



 
. . . 

16. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან 

ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის ზოგადი 

განათლების მიღების ხელშეწყობის მიზნით 

განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2015 წლის 29 იანვრის №15 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. სანიკიძე 

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის 

კომპანიის“ მიერ საქონლისა და მომსახურების 

შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი  

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ 
(ცაგერის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ცაგერში, ლესელიძისა და ნინოშვილის ქუჩების 

რეაბილიტაციისთვის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს ,,სანსეტ შოვი”-სთვის სახელმწიფო ტყის ფონდით 

სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობის ვადის 

განსაზღვრის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

 
 
 



 
. . . 

20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „მაჭახელა ჰესისთვის”  სახელმწიფო ტყის ფონდის 

დაცული ტერიტორიებით  სპეციალური დანიშნულებით 

სარგებლობის ვადის განსაზღვრის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“-ს სასარგებლო 

წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან 

გათავისუფლების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი     

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სამხრეთ კავკასიის მილსადენის კომპანია ლიმიტედი 

საქართველო“- სთვის  საქართველოს „წითელი ნუსხით“ 

დაცული მცენარეთა სახეობების ბუნებრივი გარემოდან 

ამოღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი     

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სსიპ − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ე. ანდრონიკაშვილის სახელობის 

ფიზიკის ინსტიტუტის ქვეკრიტიკული დანადგარი 

„გამამრავლებელი I“ -ის მაღალგამდიდრებული ურანის 

რეპატრიაციის მიზნით განსახორციელებელი ზოგიერთი 

ღონისძიების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  

4 ივნისის №1153 განკარგულებით გათვალისწინებული 

ღონისძიებების შესრულების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი   

 
 



. . . 
24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 

დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის - დაცული ტერიტორიების სააგენტოს 2015 წლის 

ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის 

შეთანხმების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 

11 თებერვლის №174 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ტექნიკური რეგლამენტის - დასახლებათა ტერიტორიების 

გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი 

დებულებების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №59 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია  

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების 

სამსახურში  ხელფასისა (თანამდებობრივი და წოდებრივი 

სარგოების) და ხელფასზე  (ფულად სარგოზე) დანამატის 

ოდენობების განსაზღვრის  წესის დამტკიცების შესახებ" 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 ივლისის N387 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ვ. გომელაური    

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს 2015 წლის ბიუჯეტის, 

საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის შეთანხმების 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. თვაური    



 
. . . 

28. საიდუმლო 
(2 პროექტი)  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


