
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                                9  თებერვალი, 2017  წელი ხუთშაბათი, 9:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 
 
 
 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტი 

„საგადასახადო დავალიანებებისა და სახელმწიფო სესხების 

რესტრუქტურიზაციის  შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი 

. . . 
3. საქართველოს კანონის პროექტი 

„სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. იზორია  

 

 

 

 
. . . 



  

 

 

4. საქართველოს კანონის პროექტები 

   ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“ და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები 

„არქიტექტურული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“, „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“,„ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის შესახებ”, „ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, “გარემოს დაცვის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „ელექტროენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 

„კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“, „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“, ,,მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ” 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, „ნარჩენების იმპორტის, 

ექსპორტის და ტრანზიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე”, „ნარჩენების მართვის კოდექსში“ ცვლილების შეტანის შესახებ“, 

,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე”, „სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე” საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 

„საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 

„საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „ცხოველთა სამყაროს 

შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „კოლხეთის დაცული 

ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე”, „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე”, ,,საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ”, ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების 

შეტანის შესახებ” და „საქართველოს „წითელი ნუსხისა“ და „წითელი წიგნის“ შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან  

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის 

გამოყოფის თაობაზე“ 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 

 

 
. . . 

6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტისათვის დროებითი 

ფინანსური დახმარების გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ზოგიერთი მეწარმე სუბიექტისთვის  მაღალმთიანი 

დასახლების საწარმოს სტატუსის მინიჭების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) ფინანსური 

მხარდაჭერით განხორციელებული „მაღალი ძაბვის 

ელექტროგადამცემი ხაზების პროექტის“ თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „პ.კ ინვესტს“ შორის „ბოყვა 

ჰესის“ თაობაზე დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 



  

 

 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „მომავლის ენერგიას“ 

შორის „ქვემო ოროზმან ჰესის“ თაობაზე დასადები 

ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

 
. . . 

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „მენესო ჰესს“ შორის 

დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული 

სისტემის კომერციულ ოპერატორსა“ და  შპს „ხვამლს“ შორის 

2015 წლის 1 აპრილს „ჯონოული 1“ ჰიდროელექტროსადგურის 

შესახებ დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 



  

 

 

13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „აკვაჰიდროენერჯის“, სს 

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გეს 

საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ 

შორის 2015 წლის 17 აგვისტოს „ლაჯანური 1“, „ლაჯანური 2“ და 

„ლაჯანური 3“ ჰიდროელექტროსადგურების ტექნიკურ-

ეკონომიკური განხორციელებადობის საკითხების შესწავლის, 

მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების შესახებ დადებულ 

ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების  

შეტანის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი:  კ. კალაძე 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, სს „დარიალი ენერჯის“, შპს 

„ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის 

კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2011 წლის 19 მაისს 

დადებულ განხორციელების ხელშეკრულებაში ცვლილების  

შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

 
. . . 



  

 

 

15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „საქართველოს საერთაშორისო 

ენერგეტიკულ კორპორაციას“, სს „საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემას“, სს „გეს საქრუსენერგოს“, შპს 

„ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის 

კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2015 წლის 14 ივლისს „ნატანები 

3“ ჰიდროელექტროსადგურის ტექნიკურ-ეკონომიკური 

განხორციელებადობის საკითხების შესწავლის, მშენებლობის, 

ფლობისა და ოპერირების შესახებ დადებულ ურთიერთგაგების 

მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას და შპს „ჰიდრო დეველოპმენტ 

კომპანის“ შორის 2012 წლის 23 იანვარს დადებული 

ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში 

გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,2015 წლის 16 ოქტომბერს დადებული განხორციელების 

ხელშეკრულების ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი და 

მოძრავი ქონების ფიზიკური პირებისათვის  პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

 
. . . 

19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  შპს 

„ჯეო პროდაქტს კომპანისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2015 წლის 12 თებერვლის №185 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის ქონების (შპს 

„ველაჯიო დეველოპმენტისათვის“) გაცვლაზე თანხმობის 

მიცემის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 5 

სექტემბრის №1148 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 



  

 

 

22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სს „საპარტნიორო ფონდის“ მიერ სესხის გაცემის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  

23 სექტემბრის N2036 განკარგულებით მოწონებულ სესხის 

ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით გაფორმებული 

შეთანხმების მოწონების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით 

გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული 

ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივი 

სუბსიდირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 

30 ივლისის №381 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 



  

 

 

25. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებასა 

და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის 

თანამშრომლობით განსახორციელებელ უმაღლეს 

საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილისაგან განსხვავებული წესის და 

პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2015 წლის 30 იანვრის №19 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა 

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ - შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ მრავალწლიანი 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა 

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში 

არსებულ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და 

Kocks Consult Gmbh-ს შორის გასაფორმებელი 

ხელშეკრულების პროექტის მოწონების თაობაზე“ 

(2 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 



  

 

 

28. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში 

არსებულ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და 

Antea Nederland B.V.-ს შორის გასაფორმებელი 

ხელშეკრულების პროექტის მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე  

. . . 
29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით 

გამონაკლისის დაშვების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2016 წლის 18 ივლისის №1425 განკარგულებაში ცვლილებების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
30. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით 

გამონაკლისის დაშვების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2016 წლის 18 ივლისის №1426 განკარგულებაში ცვლილებების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

 
. . . 

31. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანიის“ მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზე“ 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
32. 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: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
33. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„შეღავათიანი აგროკრედიტის, სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების 

თანადაფინანსების ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 იანვრის 

№139 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
34. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „კასლეთი 2-ისთვის“ სახელმწიფო ტყის ფონდით 

სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობის ვადის 

განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 

წლის 30 ივლისის N1665 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

 

 
. . . 



  

 

 

35. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 

დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის - ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის 

მეშვეობით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 
36. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა 

მიმართ 2017-2018 წლებში სახელმწიფო სტრატეგიის 

განხორციელების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ს. სუბარი 

. . . 
37. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 

გლდანი-ნაძალადევის სარაგბო კომპლექსის სატრენაჟორო 

დარბაზის რეკონსტრუქციის  სამშენებლო სამუშაოს 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია  

. . . 
38. საიდუმლო 

 

 

 
 


