
  

 

 

 
 

13 სექტემბერი, 2021  წელი  

ორშაბათი, 11.00 საათი     

                                 
 

დღის წესრიგი 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტი 

„პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ვ. გომელაური  

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სს 

„ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის” პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

(2 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ჭილი რეზორტის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 



  

 

 

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ფოთი ჰესი’’-ს ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის 

კონცეფციის მოწონებისა და თანმდევი ღონისძიებების 

განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,დაბალი სიმძლავრის მოწყობილობების უსაფრთხოების 

შესახებ" საბაჟო კავშირის კომისიის 2011 წლის 16 აგვისტოს 

N768 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული TP TC004/2011 

ტექნიკური რეგლამენტის ეკვივალენტად ცნობისა და 

სამოქმედოდ დაშვების თაობაზე“ 

 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტები 

„სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიისა და სტაციონარული 

დაწესებულების ნებართვის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ 

დებულებების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 

2010 წლის 17 დეკემბრის №385 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“   
 

„მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 

2010 წლის 22 ნოემბრის №359 დადგენილებაში ცვლილებების 

შეტანის შესახებ“  

 

 

მომხსენებელი: ე. ტიკარაძე 

. . . 



  

 

 

7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა 

გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით 

უზრუნველყოფისათვის ცალკეულ ღონისძიებათა 

განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ე. ტიკარაძე 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს ეროვნული ნაკრები გუნდის წევრების, რომლებიც 

ოლიმპიურ თამაშებში, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში 

მოიპოვებენ პირველ ადგილს/გახდებიან ოქროს მედალოსნები, ერთიანი 

ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში ჩარიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 2021-2024 

წლების ეროვნული სტრატეგიისა და ორგანიზებული დანაშაულის 

წინააღმდეგ ბრძოლის 2021-2024 წლების ეროვნული სტრატეგიის 

2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ვ. გომელაური 

. . . 
10. ინფორმაცია ,,სსიპ - სრულიად საქართველოს მუსლიმთა 

სამმართველოსათვის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ნივთების სარგებლობაში გადაცემასთან 

დაკავშირებით“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

 


