
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                             10 მაისი, 2019 წელი, პარასკევი, 14:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 
 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

„იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“, „საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, 

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის  თაობაზე“, „სალიცენზიო და სანებართვო 

მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“, „სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საგზაო 

მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების 

სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული 

საფასურისა და ვადების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, 

„ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“, „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“, „საექიმო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
. . . 



  

 

 

2. საქართველოს კანონის პროექტი 

„პროფესიული განათლების შესახებ“  საქართველოს 

კანონში ცვლილების  შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბატიაშვილი 

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო 

გზის კმ132 - კმ135 მონაკვეთზე გვირაბისა და მისასვლელი 

გზების მშენებლობის ნებართვის გამარტივებული წესით 

გაცემის შესახებ” 

 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებისათვის - საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტისათვის მის სარგებლობაში 

არსებული მოძრავი ქონების უსასყიდლოდ, აუქციონის გარეშე, 

თხოვების ფორმით სარგებლობაში გადაცემაზე თანხმობის 

მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი 



  

 

 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „უნივერსალ ენერჯი 

კორფორეიშნს“  შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისათვის სესხის 

აღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2019 წლის 26 თებერვლის N335 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მმართველობის 

სფეროში  მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური 

ცენტრი „დელტა“-ს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 



  

 

 

 

მომხსენებელი: ლ. იზორია  

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„დანერგე მომავალი“ სახელმწიფო პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 

წლის 12 თებერვლის №56 დადგენილებაში ცვლილების  

შეტანის თაობაზე”  

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

 

 


