
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                             11 იანვარი, 2018  წელი, ხუთშაბათი, 10:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 

1. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „ჯეოჩემისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება  

„ლ. ენდ ლ“-ისათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 

წლის 26 აგვისტოს №1759 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის 

ფიზიკური პირი ზაურ ფირცხალაიშვილისათვის 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 



  

 

 

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოსათვის საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 

განსაზღვრულ სარეკრეაციო ტერიტორიაზე არსებული 

უძრავი ქონების პრივატიზების შესახებ თანხმობის მიცემის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრის კორექტირების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, გუდაურის სარეკრეაციო 

ტერიტორიაზე,  მდებარე მიწის ნაკვეთების განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 



  

 

 

7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,მესტიის მუნიციპალიტეტის დაბა მესტიისა და 

ადმინისტრაციული ერთეულების (თემების) - მულახის, 

კალას, წვირმის, იფარის, ლენჯერისა და სოფელ ადიშის 

დასახლებების ტერიტორიებზე განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის გეგმარებითი დავალების/მიწის ნაკვეთის 

სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენის პროცესში 

დროებითი შეზღუდვების დაწესებისა და შესაბამისი 

პარამეტრების დადგენის თაობაზე’’ საქართველოს მთავრობის 

2017 წლის 1 ივნისის №1062 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აკრედიტაციის 

ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის მიერ 

გაწეული მომსახურების საფასურის განსაზღვრის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 04 

აგვისტოს №301 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

 ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აწარმოე 

საქართველოში მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 



  

 

 

10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს 

ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 

წლის 13 დეკემბრის №337 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 

(53 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბახტაძე 

. . . 



  

 

 

14. 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 N288 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბახტაძე 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების 

2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოში სარეალიზაციოდ განკუთვნილი ფილტრიანი 

და უფილტრო სიგარეტებისგან გამოფრქვეული 

ნივთიერებების (ნიკოტინი, კუპრი, მხუთავი აირი) 

ზღვრულად დასაშვები ნორმების, მათი გაზომვისა და 

რეგულირების წესების და თამბაქოს ნაწარმის რეალიზაციის 

ადგილებში, ასევე კოლოფზე/ბლოკსა და შეფუთვაზე 

მისათითებელი სამედიცინო გაფრთხილებების და მათი 

დატანის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 



  

 

 

17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს ბალანსზე რიცხული უძრავი 

ქონების უსასყიდლოდ სარგებლობაში გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯ ,,ჰორიზონტისათვის“ 

სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ, აუქციონის გარეშე,  

ვადიან სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროსთვის  თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი  

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,2018 წლის განმავლობაში ფიზიკური პირისა და კერძო 

სამართლის იურიდიული პირისათვის სახელმწიფო ქონების 

უსასყიდლოდ, აუქციონის გარეშე სარგებლობაში გადაცემის 

თაობაზე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ - 

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სააგენტოსთვის და საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირების - ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებებისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი  

. . . 



  

 

 

20. 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 

 25 აპრილის №811 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
21. 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  

30 ნოემბრის №2496 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტისათვის გამარტივებულ 

შესყიდვასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
23. 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 გაფორმებული 

საინვესტიციო ხელშეკრულებით განსაზღვრული საქართველოს 

მთავრობის ვალდებულებების შესრულების მიზნით 

განსახორციელებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 5 ოქტომბრის №2069 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„თესლისა და სარგავი მასალის საქართველოში გავრცელების 

დამატებითი პირობების“ დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 თებერვლის №145 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს მიერ სახელმწიფო  შესყიდვის გამარტივებული  

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 



  

 

 

26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საგურამოსა და ყვარელში მდებარე ილია ჭავჭავაძის 

სახლ-მუზეუმებისათვის ეროვნული მნიშვნელობის 

კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. გიორგაძე 

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ „ქართული წიგნის ეროვნული ცენტის“ მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. გიორგაძე 

 
 

 


