
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                                  12 აპრილი, 2018  წელი, ხუთშაბათი, 10:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 
 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,საკონსულო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჯანელიძე 

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტები 

„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს 

ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და 

,,საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბახტაძე 

. . . 
3. საქართველოს კანონის პროექტები 

„სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო 

თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“, ,,საქართველოს სისხლის 

სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“, „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „სააღსრულებო წარმოებათა 

შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“           

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  



  

 

 

. . . 
4. საქართველოს კანონის პროექტი 

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან  

იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ს. სუბარი  

. . . 
5. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: შ. თადუმაძე 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

      ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი 

ქონების  შპს „პკლ ეკო სოლუშენსისათვის“ პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ”     

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „ნ.გ. ჰოლდინგისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 



  

 

 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების „რკ 

ვაიოს ველი 2017”-სათვის იჯარის უფლებით გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

    ,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი  სსიპ - სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტოსათვის სახელმწიფოს საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონების  შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოება „თ და კ რესტორნებისათვის“  იჯარის უფლებით 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“    

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს 

„ნიუ პლასტიკ ჯისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 

9 მარტის N420 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და შპს 

„ნიუ პლასტიკ ჯის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებთა განხორციელების თაობაზე”           

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

 ,,შპს „კავკასუს როუდ პროჯექტის“ სასარგებლო 

წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან 

გათავისუფლების თაობაზე”          

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  



  

 

 

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

   ,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ”        

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
. . . 

13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების 

სამსახურის თანამშრომელთა სოციალური დაცვის დამატებით 

ღონისძიებათა შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბახტაძე 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

    „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით 

გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”       

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 



  

 

 

15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -  

ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა 

და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული 

ცენტრის მიერ კომპანია სეფიდთან (Cepheid) 

გასაფორმებელი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 

ხელშეკრულებაზე განსხვავებული პირობების დადგენის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ა(ა)იპ  „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის 

სააგენტოს“ მიერ შპს „მექანიზატორზე“ თანხის 

გადარიცხვის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 

წლის 15 დეკემბრის N2625 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე”           

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

 
. . . 

17. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„უცხოელი კონტრაჰენტების მონაწილეობით 

ხელშეკრულებების გაფორმებასთან დაკავშირებულ 

ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2010 წლის 11 მაისის №139 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. გიორგაძე 
 


