
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                                  15  დეკემბერი, 2016  წელი ხუთშაბათი, 9.00 საათი                                            

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 

 
 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

,,ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო 

მომსახურების შესახებ“ და მისგან გამომდინარე 

საკანონმდებლო პაკეტი 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 

მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 

 

 
. . . 



  

 

 

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

სააქციო საზოგადოება  „თელასისათვის“  პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,შპს „ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონისა“ და 

მისი 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით ფოთის თიზ-

ში დაფუძნებული შპს „ფოთი თიზ კომუნალური მართვა 

თზკ-ს“ მიერ საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების 

სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანსა და 

სოფელ დიდ მიტარბში განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის გეგმარებითი დავალების/მიწის ნაკვეთის 

სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენის 

პროცესში დროებითი შეზღუდვების დაწესების და 

შესაბამისი პარამეტრების დადგენის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  



  

 

 

 

 

 
. . . 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა 

კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრის რიჩარდ ლუგარის საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრის ექსპლუატაციისა და 

ტექმომსახურების სერვისების სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

 „საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი 

ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული 

სტუდენტების, რომლებიც ჩარიცხული არიან აკადემიური 

უმაღლესი განათლების ბაკალავრიატის, 

დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის, 

მაგისტრატურის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო 

პროგრამებზე, 2016-2017 სასწავლო წლის სწავლის 

საფასურის დაფინანსების მიზნით, განსახორციელებელი 

ღონისძიებების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა 

. . . 



  

 

 

10. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური 

შტაბის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2013 წლის 22 ნოემბრის №298 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. იზორია  

 

 
. . . 

11. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„დიზელის საწვავის შემადგენლობის ნორმების, ანალიზის 

მეთოდებისა და მათი დანერგვის ღონისძიებათა შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2005  წლის 25 დეკემბრის  №238 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი   

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ტექნიკური რეგლამენტის - „მრეწველობაში, მეცნიერებასა 

და განათლებაში რადიაციული უსაფრთხოების 

მოთხოვნების“ დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტროს მიერ სამედიცინო მომსახურების 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: კ. კახიშვილი 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტროს მიერ მედიკამენტების, სამედიცინო 

დანიშნულების საქონლის, მოვლის საშუალებების, ასევე 

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მყოფი ქალი 

მსჯავრდებულების 3 წლამდე ასაკის ბავშვების 

მედიკამენტების, საკვები პროდუქტების/მოვლის 

საშუალებების სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კახიშვილი 

 
. . . 

15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტროსა და მისი მმართველობის სფეროში მოქმედი 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ 

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა შრომის შედეგად 

წარმოებული  პროდუქციის/მომსახურების სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კახიშვილი 

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის 

მიერ ზოგიერთი ღონისძიების გატარების თაობაზე" 

 

 

მომხსენებელი: ვ. იმნაძე 

. . . 



  

 

 

17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის 

2016 წლის ბიუჯეტის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 

2015 წლის 30 დეკემბრის N2845 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე" 

 

 

მომხსენებელი: ვ. იმნაძე 

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის 

მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით განხორციელების 

შესახებ" 

 

 

მომხსენებელი: ვ. იმნაძე 
 


