
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                                  1 ივნისი, 2017 წელი ხუთშაბათი, 12:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 

 

1. საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის წინადადება გორის, 

ამბროლაურის, მცხეთის, ოზურგეთის, თელავის, ახალციხისა და ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტების შექმნასთან დაკავშირებით 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს 

ორგანული კანონის პროექტი და მისგან გამომდინარე საქართველოს კანონების პროექტები: 

„გენდერული თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „მაღალმთიანი 

რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 

„საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, 

პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის 

შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საქართველოს საბიუჯეტო 

კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, „საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, „სამოქალაქო აქტების შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სამხედრო ვალდებულებისა და 

სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 

„სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 

„სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სახელმწიფო პროექტის 

ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის 

სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და „საქართველოს ორგანულ კანონში 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს 

ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, ,,არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, ,,სამხედრო 

სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

 
. . . 

2. საქართველოს კანონის პროექტი 

„საქართველოს საჰაერო კოდექსში“ ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
3. საქართველოს კანონის პროექტები 

„საქართველოს ტერიტორიაზე მოძრავი უცხო სახელმწიფოში 

რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების 

მფლობელის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის 

სავალდებულო დაზღვევის შესახებ“, „საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. სულამანიძე 

. . . 
4. საქართველოს კანონის პროექტი 

„სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. სულამანიძე 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 

(49 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 



  

 

 

6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ასპინძის მუნიციპალიტეტისათვის დროებითი 

ფინანსური დახმარების გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 

 

 
. . . 

7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) მიერ სს 

„m²  უძრავი ქონება“- სთვის სესხის გაცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს (EIB) 

შორის 2010 წლის 28 დეკემბერს ხელმოწერილი ფინანსური 

ხელშეკრულების (საქართველო - ვარდნილის და ენგურის 

ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი) 

ცვლილება N2-ის ხელმოწერის მიზნით საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროსათვის თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,განვითარების პოლიტიკის მეორე ღონისძიების (DPO2) 

ფარგლებში საქართველოს კერძო სექტორის 

კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობის დასაფინანსებლად  

რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკის 

(IBRD) სესხის ფინანსური პირობების შესახებ” 

 



  

 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ზოგიერთი მეწარმე სუბიექტისთვის  მაღალმთიანი 

დასახლების საწარმოს სტატუსის შეწყვეტის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 

 

 
. . . 

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „ართანა ლოპოტას“, სს 

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს 

„გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, 

შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული 

სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2017 წლის 24 

აპრილს ჰიდროელექტროსადგურ „ართანას“ შესახებ 

დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „ართანა ლოპოტას“, სს 

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს 

„გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, 

შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული 

სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2017 წლის  

24 აპრილს ჰიდროელექტროსადგურ „ლოპოტას“ შესახებ 

დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმისა თაობაზე” 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ქართლის ქარის ელექტროსადგურის“ 

გასხვისებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „აწარმოე 

საქართველოში“ მიერ ,,აწარმოე საქართველოში’’ 

სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარისთვის 

თანადაფინანსების განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ენერგო 

ინვესტისათვის“ აღნაგობისა და იჯარის უფლებით 

გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირისათვის - სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტოსათვის ქონების გაცვლაზე თანხმობის 

მიცემის თაობაზე” 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,მესტიის მუნიციპალიტეტის დაბა მესტიის და 

ადმინისტრაციული ერთეულების (თემების) მულახის, 

კალას, წვირმის, იფარის, ლენჯერის და სოფელ ადიშის 

დასახლებების ტერიტორიებზე განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების/მიწის 

ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენის 

პროცესში დროებითი შეზღუდვების დაწესების და 

შესაბამისი პარამეტრების დადგენის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო 

პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის  

24 მარტის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
. . . 

19. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ქვეყანაში სიღატაკის დონის შემცირებისა და 

მოსახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის 

ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 

წლის 24 აპრილის №126 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  



  

 

 

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,2017-2018 სასწავლო წლისათვის მასწავლებლის 

მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ 

პირთა დაფინანსების მოცულობისა და ოდენობის 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა 

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,2017 წელს ადამიანის უფლებათა ევროპულ 

სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის 

კანდიდატურების ევროპის საბჭოს საპარლამენტო   

ასამბლეისათვის წარდგენის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

 
 
 

. . . 



  

 

 

23. 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 

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2020 

წწ.) სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის 

N107 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ტ. ხეჩიკაშვილი 

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ” 

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23  დეკემბრის №572 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

 


