
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                                2  მარტი, 2017  წელი ხუთშაბათი, 12:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 
 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

,,დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის, „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ 

საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ საქართველოს ორგანული კანონის, „კომერციული 

ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის, 

„საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

შესახებ, „დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის,  

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს 

კანონის, „სახელმწიფო ბაჟის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონისა და 

„საქართველოში დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის 

დანერგვის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ 

 

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოში დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის 

დანერგვის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 



  

 

 

2. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 

დოკუმენტის შედგენის მიზნით განსახორციელებელ 

ღონისძიებათა შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
3 . საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 
(13 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „მარდიჰაუსს“, სს 

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს 

„გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს 

„ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის 

კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები შეთანხმებისა და  

საქართველოს მთავრობას, შპს „მარდი ენერჯის“, სს 

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს 

„გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს 

„ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის 

კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 



  

 

 

5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, სს „საქართველოს 

ენერგეტიკის განვითარების ფონდს“ და შპს 

„საქართველოს მზის კომპანიას“ შორის დასადები 

შეთანხმების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

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

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს 

„გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, 

შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული 

სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2017 წლის 6 

იანვარს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 ოქტომბრის N23 

28  განკარგულების ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
 
 
 



  

 

 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია   

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

(2 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

 
. . . 

10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

შპს „მეგრული ჩაი“-სათვის იჯარის უფლებით გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 



  

 

 

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ -სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული უძრავი  ქონების  შპს „ლოპოტა 

ტურ სერვისისთვის“ იჯარის უფლებით გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემისა და პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 

წლის  30 დეკემბრის N2744 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის  თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „სოკარ 

ჯორჯია გაზისათვის” პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2015 

წლის 23 აპრილის N867 და „სახელმწიფო საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონების შპს „სოკარ ჯორჯია 

გაზისათვის” პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 

წლის 28 ივლისის N1633  განკარგულებებში ცვლილებების 

შეტანის და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ საქმიანობის 

ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

 

 



  

 

 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ – სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსა და სს 

„საპარტნიორო ფონდის“ მიერ გასატარებელ რიგ 

ღონისძიებათა შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ურეკი-შეკვეთილის 

სარეკრეაციო ტერიტორიაზე სოფელ ნატანებში მდებარე 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 

N26.01.51.204; N26.01.51.202; N26.01.51.200) განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2017 

წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
 
 

16. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის“ მიერ 

საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური 

წესის დამტკიცების შესახებ” 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე  

 
. . . 

17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ 

მიერ საქართველოს მთავრობის ზოგიერთი განკარგულებით 

გამოყოფილი თანხებისა და შპს „საქართველოს გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანიის“ საკუთარი სახსრების ფარგლებში 

წარმოქმნილი ეკონომიის გამოყენების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს №1124 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 

განსახორციელებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
 

19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 

განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 



  

 

 

20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,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" 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

 
. . . 

21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანიის“ მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოს ტერიტორიაზე ცოცხალი 

გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების 

ტრანსპორტირებისას, უსაფრთხოების, ეტიკეტირების, 

შეფუთვისა და იდენტიფიკაციის პირობების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 დეკემბრის №759 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 



  

 

 

23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ზოგიერთ შიდა წყალსატევში თევზჭერის 

ლიცენზიის გაცემის მიზნით საწყისი სალიცენზიო ფასისა 

და დამატებითი სალიცენზიო პირობების განსაზღვრაზე 

თანხმობის მიცემის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,თევზჭერისა და თევზის მარაგის დაცვის ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს 

მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის N423 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

 
. . . 

25. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„უცხოელი კონტრაჰენტების მონაწილეობით 

ხელშეკრულებების გაფორმებასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ 

ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 

11 მაისის N139 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. გიორგაძე 

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს 

მიერ გასაფორმებელი საგრანტო ხელშეკრულებების შესახებ“ 

  

 

მომხსენებელი: მ. გიორგაძე 



  

 

 

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ეკონომიკის რეგულირებადი სფეროების განსაზღვრის 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის  

5 დეკემბრის №667 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია 

. . . 
28. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სხვადასხვა 

ისტორიული მოვლენისა თუ პიროვნების უკვდავსაყოფად 

მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), 

ობელისკის, სხვა მემორიალური ობიექტისა და სკულპტურული 

კომპოზიციის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე განთავსებასთან დაკავშირებული საქონლის, 

მომსახურებისა და სამშენებლო სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია 

 

 
. . . 

29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -  ლევან 

სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის 

ეროვნული ბიუროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. თვაური  



  

 

 

. . . 
30. საიდუმლო 

 

 

 

 


