
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                                31 აგვისტო, 2017  წელი, ხუთშაბათი, 10:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 

 
1. საქართველოს კანონის პროექტები 

„საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის პროექტი  და მისგან გამომდინარე 

კანონპროექტები 

 

 

მომხსენებელი: ე. ქარდავა  

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) მიერ სს „ნენსკრა 

ჰიდრო“ - სთვის სესხის გაცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტისათვის დროებითი 

ფინანსური დახმარების გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
 

. . . 



  

 

 

4. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ფარმაცევტული პროდუქტის მიკვლევადობის 

უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2009 წლის 22 ოქტომბრის №189 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 ივნისის №288 

დადგენილებაში ცვლილების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „ჯჯპს“ შორის 

დასადები შეთანხმებისა და  საქართველოს მთავრობას, შპს 

„ჯჯპს“, შპს „ჯჯპ ზეკარს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ 

სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ 

ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „ალაზანი ენერჯისა“ და  

სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ 

ოპერატორს“ შორის დასადები შეთანხმების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი 

. . . 



  

 

 

7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „ლარსიენერჯისა“ და  სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ 

ოპერატორს“ შორის დასადები შეთანხმების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი 

 
 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „ოზურგეთი გარმენთისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

  . . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ენერგო 

ინვესტისათვის“ იჯარის უფლებით გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 



  

 

 

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

შპს „არიკისათვის“ იჯარის უფლებით გადაცემის თაობაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

 
 
 
 

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს 

„NEXT LEAGUE PVT“-ისათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 

31 აგვისტოს N31/08/10 განკარგულებით განსაზღვრულისაგან 

განსხვავებული პირობების დადგენის თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2013 წლის 29 ნოემბრის N1791  განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ანაკლიაში შავი ზღვის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის 

მშენებლობის, ოპერირებისა და გადაცემის (BOT) შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობასა და შპს „ანაკლიის განვითარების 

კონსორციუმს“ შორის 2016 წლის 3 ოქტომბერს გაფორმებულ 

საინვესტიციო ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ 

შეთანხმების პროექტის მოწონებისა და საქართველოს ეკონომიკისა 

და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილისათვის - ირმა 

ქავთარაძისათვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ“ 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

    . . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზას“ და დსს „აზერბაიჯანის 

რკინიგზას“ შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებებში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ შეთანხმებათა პროექტების 

მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

სააქციო საზოგადოება „აჭარის კურორტებისათვის“  

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

 
 

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების“ მიერ 

საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის სპეციალური 

წესის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  
 

. . . 



  

 

 

17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ ტურისტულად 

მნიშვნელოვანი, კულტურული ღონისძიების ნაწილობრივი 

დაფინანსების შესახებ“ 

(1) 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ ტურისტულად 

მნიშვნელოვანი, კულტურული ღონისძიების ნაწილობრივი 

დაფინანსების შესახებ“ 

(2) 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და 

აღჭურვის“  2017 წლის სახელმწიფო პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ”  საქართველოს მთავრობის 2017 

წლის 26 იანვრის N32 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 



  

 

 

20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,ფაზისის’’ 

მიერ სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების დაწყებამდე 

საქართველოს მთავრობის წინასწარი თანხმობის გაცემის 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა 

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის 

სფეროში მოქმედი სსიპ – საგანგებო სიტუაციების მართვის 

სააგენტოსათვის მის მიერ საინვესტიციო/კაპიტალური 

პროექტებისთვის გათვალისწინებული გადასახდელების 

მიმდინარე დანიშნულების ხარჯებში გადატანის თაობაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. მღებრიშვილი  

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მმართველობის 

სფეროში  მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 

სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრ 

„დელტა“-ს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. იზორია  

. . . 



  

 

 

23. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,2017 წელს გაუქმებული მუნიციპალიტეტების 

საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული უძრავი/მოძრავი 

ქონებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციისა და 2017 

წელს შექმნილი შესაბამისი მუნიციპალიტეტებისათვის 

გადაცემის დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

 
. . . 

24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სასოფლო-

სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს 

მიერ  სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებასთან 

დაკავშირებით წინასწარი თანხმობის მიცემის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის 

გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2005 

წლის 11 აგვისტოს №136 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 



  

 

 

26. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩისა და „გადაშენების 

საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის 

სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის 

(CITES) დანართებში შეტანილი თეთრყვავილას ბოლქვებით 

ან/და ყოჩივარდას გორგლებით სარგებლობის ლიცენზიის 

გაცემის მიზნით აუქციონის საწყისი ფასის განსაზღვრის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „სტრუიკ გრუპ ჯორჯია“-ს სასარგებლო 

წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან 

გათავისუფლების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

 
. . . 

28. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქ. ბორჯომის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ტურისტული და 

რეკრეაციული მიზნებისათვის სასარგებლო წიაღისეულის 

გარეგანი მოხმარების (სამკურნალო აბაზანები) „სადგერის“ 

მიწისქვეშა სუბთერმულ - მინერალური წყლის მოპოვების 

ლიცენზიის პირდაპირი წესით გაცემის თაობაზე თანხმობის 

მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 



  

 

 

29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტროს მიერ სამედიცინო მომსახურების 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კახიშვილი 

. . . 
30. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს 

ეროვნული მუსიკალური ცენტრის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: მ. გიორგაძე 

. . . 
31. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,2017 წელს გაუქმებული მუნიციპალიტეტების 

პროფესიულ საჯარო მოხელეთა შეფასების დროებითი 

წესის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ქარდავა 

 


