
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                             28 მარტი, 2019  წელი,  ხუთშაბათი, 14:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 

 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ’’ საქართველოს  

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს მთავრობასა და ევროპის საპატენტო 

ორგანიზაციას შორის ევროპული პატენტების 

ვალიდაციის შესახებ“ შეთანხმების ხელმოწერის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ზალკალიანი  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

. . . 



  

 

 

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანიასა“ და AS Inshaat-N LLC (აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკა)-ს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შპს „ჩირინასათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - 

რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის 

დაფუძნების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია  

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სამორინეს მოწყობისათვის სანებართვო მოსაკრებლის 

წლიური განაკვეთებისა და შეღავათების დადგენის 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 11 

ივლისის №250 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. ქობულია   

 



  

 

 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 

(35 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სამორინეს მოწყობისათვის სანებართვო მოსაკრებლის 

წლიური განაკვეთებისა და შეღავათების დადგენის 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 11 

ივლისის №250 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკს (KfW) და 

საქართველოს (წარმოდგენილი საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროთი) შორის გაფორმებული სასესხო 

ხელშეკრულების (ქუთაისის მყარი ნარჩენების 

ინტეგრირებული მართვა) ფარგლებში  

განსახორციელებელი ღონისძიების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

 
 

. . . 



  

 

 

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული 

ავტომაგისტრალის გაუმჯობესების პროექტის (ფაზა 2)“ 

ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და 

პირობების განსაზღვრისა და პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ 

სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში სწავლის საფასურის მაქსიმალური 

ოდენობის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2013 წლის 19 სექტემბრის №244 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბატიაშვილი  

 
. . . 

13. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების 

სტრატეგიისა და საქართველოს სოფლის განვითარების 

2017-2020 წლების სტრატეგიის 2017 წლისა და 2018-2020 

წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 31 დეკემბრის N631 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

 
. . . 



  

 

 

14. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ტექნიკური რეგლამენტის „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების 

წესების“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 

2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
15. საიდუმლო 

(2 პროექტი) 

 

 

 

 

 

 


