
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                                  8 ივნისი, 2018  წელი, პარასკევი, 10:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 
 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

„საავტომობილო გზების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „საგზაო მოძრაობის 

შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,შენობების ენერგოეფექტიანობის  შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
3. საქართველოს კანონის პროექტი 

„გეოდეზიური და კარტოგრაფიული საქმიანობის შესახებ” 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის  თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
4. გაეროს სიებთან შესაბამისობის მიზნით საკანონმდებლო 

აქტში ცვლილებები 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო 



  

 

 

. . . 
5. საქართველოს კანონის პროექტები 

„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და „უმაღლესი განათლების 

შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი  

. . . 
6. საქართველოს კანონის პროექტი 

      „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“     

 

 

მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი  

. . . 
7. საქართველოს კანონის პროექტი 

 „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს 

ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე”  

 

 

მომხსენებელი: კ. გვენეტაძე 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

„საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს 

მუდმივმოქმედი სააუქციონო კომისიის 03.05.2007წ. N14 ოქმის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების 

სამინისტროს 2007 წლის 8 მაისის N1-1/723 ბრძანებით 

განსაზღვრულისაგან განსხვავებული პირობების დადგენის შესახებ“ 

 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს 

„ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა ინტელექტ-პლიუსისათვის“ 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  



  

 

 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების შპს 

„საზოგადოებრივი კოლეჯი „შვეიცარიული აგრარული სკოლა 

კავკასიასათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 22 ივნისის №1249 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 



  

 

 

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

  „ქ. თბილისში, კოსტავას/ბოცვაძის ქ. №41/2-ში მდებარე შენობა-

ნაგებობების და მათზე დამაგრებული მიწის ნაკვეთის შპს „ჯორჯიან 

ფროპერთისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 3 ოქტომბრის N574 

განკარგულებისაგან განსხვავებული პირობების დადგენის, 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალ სსიპ - სახელმწიფო ქონების 

ეროვნულ სააგენტოსა და შპს „გრანატს“ შორის გასაფორმებელი, 

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსა და შპს 

„ჯორჯიან ფროპერთის“  შორის 2007 წლის 15 იანვარს დადებული 

უძრავი ქონების ნასყიდობის ხელშეკრულებაში 

განსახორციელებელი ცვლილების ხელშეკრულების პროექტისა და 

საქართველოს მთავრობას, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალ სსიპ - სახელმწიფო 

ქონების ეროვნულ სააგენტოს, შპს „ჯორჯიან ფროპერთისა“ და შპს 

„გრანატს“ შორის გასაფორმებელი შეთანხმების პროექტის მოწონების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  

10 ნოემბრის N2413 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
 

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის შპს 

„კავკას აგროსათვის” პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზებისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - 

სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსათვის სახელმწიფო 

ქონების იჯარის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  



  

 

 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

   ,,შპს ,,მთის კურორტების განვითარების კომპანიის“ მიერ 

განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ეკო ფიშ ჯორჯიას“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „როიალ ბილდინგ ჯორჯიას“, 

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს 

„გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს 

„ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის 

კომერციულ ოპერატორს“ შორის „კამარა ჰესი“ 

ჰიდროელექროსადგურის შესახებ 2016 წლის 21 ოქტომბერს 

დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში 

განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
 

. . . 



  

 

 

16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „ენთელს“, „საქართველოს 

სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ 

ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს 

„ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული 

სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის „ჭიორა ჰესი“ 

ჰიდროელექტროსადგურის შესახებ 2017 წლის 

 6 ნოემბერს დადებულ ურთიერთგაგების  მემორანდუმის 

ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში „ლუხუნიჰესი 2“ 

ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის, ფლობისა და 

ოპერირების თაობაზე ინტერესთა გამოხატვაში 

გამარჯვებული პირის გამოვლენის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს „საპარტნიორო ფონდსა“ და შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის ამხანაგობა “კაზმუნაიგაზ-სერვის”-ს 

შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მოწონების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
 
 



  

 

 

 
 

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი 

დოკუმენტაციის დამტკიცების თაობაზე“ 

 

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების პროექტი 

„საქართველოს კურორტების, საკურორტო ადგილების, სამთო-

სათხილამურო ცენტრებისა და შავი ზღვის სანაპიროს 

ტერიტორიებისათვის სარეკრეაციო ტერიტორიის სტატუსის 

მინიჭებისა და საზღვრების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

პრეზიდენტის 2005 წლის 29 ნოემბრის №968  ბრძანებულების 

ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“ 

 

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს კურორტების, საკურორტო ადგილების, სამთო-

სათხილამურო ცენტრებისა და შავი ზღვის სანაპიროს 

ტერიტორიებისათვის სარეკრეაციო ტერიტორიის სტატუსის 

მინიჭებისა და საზღვრების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

პრეზიდენტის 2005 წლის 29 ნოემბრის №968  ბრძანებულების 

ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“ 

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების პროექტის მოწონების 

შესახებ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 

(9 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბახტაძე 

. . . 



  

 

 

21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და 

სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების 

ფონდიდან  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის 

თანხის გამოყოფის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბახტაძე 

 
 

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვისათვის 

გათვალისწინებული ასიგნებებიდან საქართველოს 

იურიდიული პირების ან მათი გაერთიანების მიერ 

კრედიტორი ქვეყნისათვის საგარეო ვალის მომსახურებისა და 

დაფარვის ანგარიშში პროდუქციის რეალიზაციისა და 

მომსახურების გაწევისათვის თანხების ანაზღაურების წესის 

დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბახტაძე 

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - 

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემისათვის 

სახელმწიფო შესყიდვის  განხორციელების დაწყებამდე 

საქართველოს მთავრობის წინასწარი თანხმობის მიცემის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი  

. . . 



  

 

 

24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და მისი 

მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირების მიერ სახელმწიფო შესყიდვების 

განხორციელების თაობაზე თანხმობის გაცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ ა(ა)იპ - 

შინდისის გმირების მემორიალის ფონდისათვის თანხის 

გადარიცხვის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. იზორია  

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,2018-2021 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების 

პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით 

გამონაკლისის დაშვების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 

წლის 18 ივლისის №1425 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

. . . 



  

 

 

28. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით 

გამონაკლისის დაშვების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 

წლის 18 ივლისის №1426 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

. . . 
29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით 

გამონაკლისის დაშვების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 

წლის 18 ივლისის №1428 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

. . . 
30. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - თბილისის 

საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრის მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 
 


