
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                                6 ივლისი, 2017  წელი, ხუთშაბათი, 10:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 

 

1. ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების 

დოკუმენტი (2018-2021 წლებისათვის)  

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის 

თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2017 წლის 14 მარტის N480 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ადგილობრივი თვითმმართველობისა და რეგიონული 

პროექტების განსახორციელებლად გამოსაყოფი თანხის 

განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 

წლის 14 მარტის N481 განკარგულებაში  ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
. . . 



  

 

 

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის 

თანხის გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 

სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების                                                        

განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

სააქციო საზოგადოება „საქორგგაზისათვის” პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 



  

 

 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

„ფერისათვის“ აღნაგობის უფლებით გადაცემის თაობაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,თვითმმართველი ქალაქი თელავის განვითარებისათვის  

რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
10. ,,საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ ტურისტულად 

მნიშვნელოვანი, კულტურული ღონისძიების ნაწილობრივი 

დაფინანსების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 



  

 

 

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს 

მუდმივმოქმედი სააუქციონო კომისიის 19.04.07წ. №13 ოქმის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების 

მინისტრის 2007 წლის 25 აპრილის №1-1/651 ბრძანებით 

დადგენილი პირობების შეცვლისა და შპს „აისის“ საქმიანობის 

ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 ივლისის №1238 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და შპს „აისის“ საქმიანობის 

ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „აისის“ მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა 

 
. . . 

13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საზაფხულო სკოლების“ პროგრამის „დავისვენოთ და 

ვისწავლოთ ერთად” განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა 

. . . 



  

 

 

14. 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 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 

ერთიანი საწარმოო უზრუნველყოფის  სახელმწიფო 

პროგრამის  დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს ,,სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის“  სასარგებლო 

წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან 

გათავისუფლების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა 

გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროცესის 

ხელშეწყობის მიზნით განსახორციელებელი დამატებითი 

ღონისძიების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ს. სუბარი 

 
. . . 



  

 

 

18. ,,საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების 

საფესტივალო ცენტრის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია 

. . . 
19. საიდუმლო 

(2 პროექტი) 

 

 

 
 

 


