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      saqarTvelos mTavroba                                      

 

22  ოქტომბერი, 2015  წელი  

ხუთშაბათი, 9.00 საათი                                            
 

 

დღის წესრიგი  
 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტი 

„თავისუფალი ტურისტული ზონების განვითარების 

ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
3. საქართველოს კანონის პროექტები 

„საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების 

შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“, „საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: შ. თადუმაძე  

 
 
 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



 
. . . 

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის 

(სპეციალური ოპერაციები) (ურბანული მომსახურების 

გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამა − პროექტი 5)“ 

სასესხო ხელშეკრულების ხელმოწერის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის 

(ჩვეულებრივი ოპერაციები) (ურბანული მომსახურების 

გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამა − პროექტი 5)“ 

სასესხო ხელშეკრულების ხელმოწერის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას და შპს „წავკისი ჰესს“ შორის 

დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას და შპს „კამარა ენერჯის“ 

შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

 
 
 
 
 



. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,VIII ბლოკთან -  სახელშეკრულებო ფართობთან 

დაკავშირებით 2011 წლის 9 ნოემბერს გაფორმებული 

პროდუქციის წილობრივი განაწილების შესახებ 

ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ სისტემაში 

გარანტირებული სიმძლავრისა და გარანტირებული 

სიმძლავრის წყაროების განსაზღვრის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 15 ივლისის №193 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,შპს ,,საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების” მიერ 

საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის სპეციალური 

წესის” დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

კოოპერატივ  „რკ აგროეკოსურსათისათვის“ პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
 
 
 



. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი 

„დივაინ ჩაილდ ფაუნდეიშენ ოფ ჯორჯიასათვის“ 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების 

სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა 

და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური     

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და 

აღჭურვის“ 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 იანვრის 

N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,2015 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო 

პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2015 წლის 30 ივნისის N308 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანისა და შესაბამისი ჯანმრთელობის დაცვის 

სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში რევიზიის მიზნით 

გასატარებელ ღონისძიებათა თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 



16. 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  

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ლიცენზიისა 

და ნებართვების გაცემის წესისა და დამატებითი სანებართვო 

პირობების დადგენის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2005 წლის 21 სექტემბრის №162 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. მღებრიშვილი 

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის − გიორგი ელიავას სახელობის 

ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის 

ინსტიტუტის  სარგებლობაში არსებული ქონების იჯარის 

უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. სანიკიძე     

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

მმართველობის სფეროში მოქმედი  საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის − საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული 

ტენდერით განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: თ. სანიკიძე  

 



. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების 

შესახებ“ 

(1) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

(2) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 

მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  

 7 სექტემბრის N461 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ო. დანელია   

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოში სპორტული ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამის 

დამტკიცებისა და აღნიშნული პროგრამის 

განხორცილების მიზნით სახელმწიფო კომისიის შექმნის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ტ. ხეჩიკაშვილი 

 
. . . 



24. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის მაღალი რისკის მქონე 

სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ვ. გომელაური  

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის 

2015 წლის ბიუჯეტის თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2015 წლის 28 იანვრის N65 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. შიხიაშვილი  

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის 

ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამოწერაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. შიხიაშვილი    

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს 

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის – 

,,საქპატენტის“ დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 ივლისის N181 

დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. გოგილიძე 

. . . 
28. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ელექტრონული პეტიციების წარსადგენად ელექტრონული 

პორტალის (http://ichange.gov.ge) შექმნისა და ამ პორტალით 

სარგებლობის წესებისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

 



. . . 
 

29. საიდუმლო  
(2 პროექტი) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


