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დღის წესრიგი

1. საქართველოსკანონის პროექტები
განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ„ “
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის
შესახებ  უმაღლესი განათლების შესახებ“, „ “

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის
შესახებ  და საქართველოს სისხლის“ „

სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის
შესახებ“

მომხსენებელი: ა  ჯეჯელავა.

. . .
2. საქართველოსკანონის პროექტი

სახელმწიფო პენსიის შესახებ„ “
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის

თაობაზე“

მომხსენებელი: დ  სერგეენკო .

. . .
3. საქართველოსკანონის პროექტი

საჯარო სამსახურის შესახებ  საქართველოს„ “
კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

მომხსენებელი: ე  ქარდავა.



. . .
4. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო„

ფონდიდან საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის

სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“

მომხსენებელი: დ  ქუმსიშვილი.

. . .
5. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
,,საქართველოს მთავრობასა და შპს ჰიდრო„

ფაუერ ჯორჯიას  შორის ხადა  ჰესის  თაობაზე“ „ 1 “
დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის

შესახებ”

მომხსენებელი: კ  კალაძე.

. . .
6. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
საქართველოს მთავრობასა და შპს ჰიდრო,, „

ფაუერ ჯორჯიას  შორის ხადა  ჰესის  თაობაზე“ „ 2 “
დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის

შესახებ”

მომხსენებელი: კ  კალაძე.

. . .



7. საქართველოსმთავრობის განკარგულების
პროექტი

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი
ქონების  

შპს საქართველოს ფერმერთა სადისტრიბუციო„
კომპანიისათვის  პირდაპირი მიყიდვის ფორმით“

პრივატიზების შესახებ”

მომხსენებელი: გ  გახარია .

. . .
8. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი,,

განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -

სახელმწიფო ქონების ეროვნული
სააგენტოსათვის ქონების გაცვლაზე თანხმობის

მიცემის თაობაზე“

მომხსენებელი: გ  გახარია .

. . .
9. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი,,

ქონების შპს ინტერსერვისისათვის„ “
პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების

შესახებ“

მომხსენებელი: გ  გახარია .

. . .



10. საქართველოსმთავრობის განკარგულების
პროექტი

შპს ჯორჯიან ინტერნეიშნლ ჰოლდინგისა  და„ „ “
შპს   „GEORGIAN HUASHUN INTERNATIONAL

   ისINDUSTRIAL INVESTMENT GROUP LTD“-
საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ

ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის  წლის 2016 7

ივლისის  განკარგულებაში ცვლილების№1369
შეტანის თაობაზე“

მომხსენებელი: გ  გახარია.

. . .
11. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
საქართველოსეკონომიკისადამდგრადიგანვითა,,

რებისსამინისტროსსისტემაშიშემავალსსიპ -

სახელმწიფოქონებისეროვნულსააგენტოსადასს
„Hualing international special economic zone“-სშორის 2015

წლის 21

ივლისსგაფორმებულინასყიდობისხელშეკრულებ
ითგათვალისწინებულივალდებულებებისვადაგა
დაცილებითშესრულებისასპირგასამტეხლოსდაუ

კისრებლობისშესახებ
საქართველოსეკონომიკისადამდგრადიგანვითარ

ებისსამინისტროსსისტემაშიშემავალისსიპ  -

სახელმწიფოქონებისეროვნულისააგენტოსინფო
რმაციისმოწონებისშესახებ“

მომხსენებელი: გ  გახარია.



. . .
12. საქართველოსმთავრობის დადგენილების

პროექტი
,,დუშეთისმუნიციპალიტეტში,

გუდაურისსარეკრეაციოტერიტორიაზე,

სოფელკაიშაურებში, „მთავარცლა“-

სტერიტორიაზემდებარემიწისნაკვეთების (მიწის
(უძრავიქონების) საკადასტროკოდი - N71.62.58.323;

N71.62.58.322; N71.62.58.314; N71.62.58.021; N71.62.47.544)

განაშენიანებისრეგულირებისგეგმისგეგმარებით
იდავალებისდამტკიცებისშესახებ”

მომხსენებელი: გ  გახარია.

. . .
13. საქართველოსმთავრობის დადგენილების

პროექტი
 წლის ჯანმრთელობის დაცვის„2017

სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების
შესახებ  საქართველოს მთავრობის “ 2016
წლის  დეკემბრის  დადგენილებაში30 N638

ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(1)

მომხსენებელი: დ  სერგეენკო .

. . .



14. საქართველოსმთავრობის დადგენილების
პროექტი

„2017
წლისჯანმრთელობისდაცვისსახელმწიფოპროგრამების

“  2016დამტკიცებისშესახებ საქართველოსმთავრობის
 30  N638წლის დეკემბრის

“დადგენილებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე
(2)

მომხსენებელი: დ  სერგეენკო.

. . .
15. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
საზაფხულო სკოლების  პროგრამის„ “
დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად„ ”

განხორციელების შესახებ“

მომხსენებელი: ა  ჯეჯელავა.

. . .
16. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
,,სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო−

ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს
მიერ განსახორციელებელი ზოგიერთი

ღონისძიებების შესახებ”

მომხსენებელი: ა  ჯეჯელავა.

. . .



17. საქართველოსმთავრობის დადგენილების
პროექტი

ფუნდამენტური კვლევებისათვის„
სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების შესახებ“

საქართველოს მთავრობის  წლის 2011 16
თებერვლის  დადგენილებაში ცვლილების№84

შეტანის თაობაზე“

მომხსენებელი: ა  ჯეჯელავა.

. . .
18. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების

სამინისტროს მმართველობის სფეროში
შემავალი სსიპ  შოთა რუსთაველის-

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ
სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული

შესყიდვის საშუალებით  განხორციელების
შესახებ”

მომხსენებელი: ა  ჯეჯელავა.

. . .



19. საქართველოსმთავრობის განკარგულების
პროექტი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და,,
მისი მმართველობის სფეროში მოქმედი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  −
სახელმწიფო სერვისების განვითარების„

სააგენტოს   მიერ სახელმწიფო შესყიდვების“ −
განხორციელების თაობაზე თანხმობის

გაცემის შესახებ“

მომხსენებელი: თ  წულუკიანი .

. . .
20. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
,,საქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტროსმიერპოლიციი
სდღისადმიმიძღვნილიღონისძიებისჩატარებისთვისსაჭიროზ
ოგიერთისაქონლისადამომსახურებისსახელმწიფოშესყიდვი
სგამარტივებულიშესყიდვისსაშუალებითგანხორციელებისშე

სახებ“

მომხსენებელი: გ  მღებრიშვილი.

. . .
21. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
შპს საქართველოს გაერთიანებული,, „
წყალმომარაგების კომპანიის  მიერ“

განსახორციელებელი ღონისძიებების
შესახებ“

(1)

მომხსენებელი: ზ  ალავიძე.



. . .
22. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
შპს საქართველოს გაერთიანებული,, „
წყალმომარაგების კომპანიის  მიერ“

განსახორციელებელი ღონისძიებების
შესახებ“

(2)

მომხსენებელი: ზ  ალავიძე.

. . .
23. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის„

განვითარების მიზნით ზოგიერთი
ღონისძიების განხორციელების თაობაზე“

საქართველოს მთავრობის  წლის 2012 5
აპრილის  განკარგულებაში ცვლილების№575

შეტანის შესახებ“

მომხსენებელი: ზ  ალავიძე.

. . .



24. საქართველოსმთავრობის განკარგულების
პროექტი

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და,,
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში

არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო
დაწესებულების  საქართველოს საავტომობილო-

გზების დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო
შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული

ტენდერის მეშვეობით განხორციელების შესახებ“

მომხსენებელი: ზ  ალავიძე.

. . .
25. საქართველოსმთავრობის განკარგულების

პროექტი
სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის,, ,,

კორპორაციის  თვის   სახელმწიფო ტყის“ -
ფონდით  სპეციალური დანიშნულებით

სარგებლობის ვადის გაგრძელების თაობაზე
თანხმობის მიცემის შესახებ“

მომხსენებელი: გ  აგულაშვილი.

. . .



26. საქართველოსმთავრობის განკარგულების პროექტი
საქართველოს მთავრობასა და გაეროს,,

განვითარების პროგრამას  შორის(UNDP)
გასაფორმებელი გლობალური გარემოს დაცვის

ფონდის  საგრანტო პროექტის გაეროს(GEF) ,,
კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის (United

       მიმართNations Convention on Climate Change - UNFCCC)
საქართველოს მეოთხე ეროვნული შეტყობინებისა

   და მეორე ორწლიური(Fourth National Communication)
განახლებული ანგარიშის   (Second Biennial Updated

 შემუშავება   მოწონების თაობაზეReport) ” “

მომხსენებელი: გ  აგულაშვილი .

. . .
27. საქართველოსმთავრობის დადგენილების

პროექტი
მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შტანილი,,

ძეგლის  სოფელ ჩაჟაშის კულტურული-
მემკვიდრეობის დამცავ ზონებში

ქალაქთმშენებლობის რეგულირების
განსაკუთრებული რეჟიმის ამოქმედების

შესახებ“

მომხსენებელი: მ  გიორგაძე .

. . .



28. საქართველოსმთავრობის განკარგულების
პროექტი

საქართველოსდამოუკიდებლობისდღის,,  - 26

მაისისაღსანიშნავადდაგეგმილიღონისძიებებ
ისათვისსაჭიროსაქონლისადამომსახურებისს
ახელმწიფოშესყიდვისგამარტივებულიშესყიდ

ვისსაშუალებითგანხორციელებისშესახებ“

მომხსენებელი: დ  ნარმანია.

. . .
29. საქართველოსმთავრობის დადგენილების

პროექტი
,,ელექტრონულიპეტიციებისწარსადგენადელე

ქტრონულიპორტალის (ichange.gov.ge)

შექმნისადაამპორტალითსარგებლობისწესები
სადაპირობებისდამტკიცებისშესახებ“

მომხსენებელი: მ  ცქიტიშვილი.

. . .
30. საიდუმლო 


	. . .

