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დღის წესრიგი 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

„სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ 

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

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“, „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“, „პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, „საქართველოს საგადასახადო 

კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, „საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“, „საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – 

საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“, „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „იარაღის 

შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „ელექტრონული კომუნიკაციების 

შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა 

შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საჯარო 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სახელმწიფო სპეციალური 

წოდებების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საჯარო დაწესებულებაში 

შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სახელმწიფო 

კომპენსაციებისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

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

თაობაზე“, „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტებზე, 

აგრეთვე, „საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის 

შესახებ“, „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში  ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“, „საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონში  

ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირების 

შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების 

შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 



  

 

 

2. საქართველოს კანონის პროექტები 

„საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „ქოჩკაბლოსათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

სააქციო  საზოგადოება „ნენსკრა ჰიდროსათვის” აღნაგობის 

უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის და 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის განკარგულების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 



  

 

 

6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის „რკ 

ჭრელა 2017”-სათვის იჯარის უფლებით გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
. . . 

7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის 

„რკ ხევისათვის“ იჯარის უფლებით გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრის კორექტირების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „TOPGEO-ს“ შორის 

„ხევი ჰესის“ თაობაზე დასადები ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 



  

 

 

10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, „Ahlatci Enerji Sanayi ve Ticaret 

Ltd Sti“-ს, სს „საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ 

სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ 

ოპერატორს“ შორის 2014  წლის 11 ოქტომბერს დადებული 

ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
 
 

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,საქართველოს სამოქალაქო აეროპორტებში მგზავრთა 

გადაყვანისა და ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით 

ავიარეისების ორგანიზებისათვის განსახორციელებელი 

ღონისძიებების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
12. 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: დ. ქუმსიშვილი 



  

 

 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტები 

„სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის ან წიაღით 

სარგებლობის ლიცენზიის პირობების შემოწმებისას სახელმწიფო 

კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ 
 

„საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – 

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ 

სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 17 თებერვლის №61 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,შპს „ენერჯი ინვესტი 2009“-ის სასარგებლო 

წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან 

გათავისუფლების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის დადგენილების  პროექტი 

,,შპს „გარდაბნის თბოსადგურის“ მიერ საქონლისა და 

მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის 

დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 



  

 

 

16. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ტექნიკური რეგლამენტის  - სამოქალაქო ავიაციის 

აეროდრომების/ვერტოდრომების პროექტირებისა და 

ექსპლუატაციის ძირითადი პირობების დამტკიცების 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს „საქართველოს რკინიგზის“ მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტისათვის სესხის აღებაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ა. ალავიძე 

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

„შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტისა და სოფლის 

მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი 

საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 იანვრის №139 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 



  

 

 

20. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სახელმწიფო 

კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 16 ოქტომბრის  №533 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,თბილისის მუნიციპალიტეტში, სოფელ თელოვანთან მდებარე 

კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული 

ობიექტისათვის -  ჯოიანის წმ. გიორგის სახელობის 

ეკლესიისათვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის 

სტატუსის მინიჭების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. გიორგაძე 

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტები 

„იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის – დევნილთათვის 

საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის 

სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის 13 თებერვლის №257 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 
 

,,იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის − დევნილთათვის 

საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის 

სტრატეგიის განხორციელების 2018-2019 წლების სამოქმედო 

გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ს. სუბარი 

. . . 



  

 

 

23. საქართველოს მთავრობის დადგენილების  პროექტი 

„მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო 

პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 

მარტის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

 
. . . 

24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების  პროექტი 

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის 

სატრანსპორტო კომპანიის“ მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

 
 
 
 


