
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                             13 სექტემბერი, 2017  წელი, ოთხშაბათი, 12:00 საათი 

 
                                

 

 
 

დღის წესრიგი 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

,,ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, 

პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე‘‘ და „ახალი 

ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე‘‘ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტი 

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. რაზმაძე 

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული შპს „ფოთის თავისუფალი 

ინდუსტრიული ზონის“ 75%-იანი წილის შპს „სი ი ეფ სი (ევრო-

აზიური)“-სათვის  პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების  

და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ 

პირ - სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსა და შპს „სი ი ეფ 

სი (ევრო-აზიური)“-ს შორის გასაფორმებელი შპს „ფოთის 

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის“ წილის ნასყიდობის 

ხელშეკრულების პროექტის მოწონების შესახებ“ 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „სი ი ეფ სი (ევრო-

აზიური)“-ს შორის გასაფორმებელი ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის პროექტის მოწონებისა და საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრისთვის 

უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის 

ფიზიკური პირისათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების 

ფიზიკური პირისათ ვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების 

შპს „მჭევრის დამოუკიდებელი ბიზნეს სკოლისათვის“ 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 



  

 

 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

სააქციო საზოგადოება „კოტეხი-გურჯაანის ღვინის 

ქარხნისათვის“  პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირობებიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციის მოწონებისა და 

მისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მიერ საქონლისა და 

მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის 

დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 



  

 

 

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

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

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს 

„გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, 

შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული 

სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2016 წლის 7 

ოქტომბერს დადებულ  ურთიერთგაგების მემორანდუმში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი 

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს მიერ გასაფორმებელი საგრანტო 

ხელშეკრულების პროექტის მოწონების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა   

 
. . . 

13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით  განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა  

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  100 წლის  იუბილესადმი  

მიძღვნილი ღონისძიების დაგეგმვისა და ორგანიზებისათვის 

სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ“ 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა   

. . . 
15. 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 

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 

განსახორციელებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 10 აგვისტოს №1686 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

 
. . . 

17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,აბაშის მუნიციპალიტეტის მიერ ელექტრონული 

ტენდერის ჩატარებისათვის შემჭიდროვებული ვადების 

გამოყენების შესახებ თანხმობის გაცემის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 



  

 

 

18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას 

დაქვემდებარებულ 62 ერთეულ მიწის ფართობზე 

კავშირგაბმულობის საკომუნიკაციო ნაგებობის 

განთავსების მიზნით ტყითსარგებლობის ვადის 

განსაზღვრის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ყვარლის მუნიციპალიტეტში, სოფელ შილდაში მდებარე 

კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლებისათვის 

„ცეცხლის ტაძარი“ და „ჭაბუკაურის სატაძრო კომპლექსი“ 

ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: მ. გიორგაძე 

. . . 
20. 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 

 

 


