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 19  სექტემბერი, 2013  წელი  

ხუთშაბათი, 11.00 საათი                                             

 

 

 

 

დღის წესრიგი 

 

 
1. 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“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. სანიკიძე  

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სახელმწიფო ფინანსების აღრიცხვის მიზნით 

გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ“  

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №41 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



 

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

შემოსავლების სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოს  ტერიტორიაზე  ნარჩენის (კატეგორია 

,,GG”-ის "GG040/ex 2621"-ის სახეობა (ნახშირზე მომუშავე 

თბოელექტროსადგურებიდან წარმოქმნილი აქროლადი 

ნაცარი) იმპორტის  დაშვების შემთხვევებისა და 

პირობების  განსაზღვრის შესახებ“ დებულების 

დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს ,,ალამდარი’’-ს მხარდასაჭერად, საქართველოს 

თავდაცვის სამინისტროს მიერ შესაბამისი 

ღონისძიებების განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ალასანია  



 

. . . 
7. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

მანანა არჩვაძე - გამსახურდიასათვის პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 
 

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

მანანა არჩვაძე-გამსახურდიასათვის პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ” საქართველოს 

პრეზიდენტის განკარგულების პროექტის მოწონების 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში 

დაცული, დაზიანებული წიგნების გერმანიის 

ფედერაციულ რესპუბლიკაში გაწმენდითი 

სამუშაოების ჩასატარებლად გატანისა და გერმანული 

წარმომავლობის წიგნების გერმანიის ფედერაციული 

რესპუბლიკისათვის გადაცემის მიზნით გასატარებელი 

ღონისძიებების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ფანჯიკიძე  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან სსიპ - საქართველოს 

მუნიციპალური განვითარების ფონდისათვის თანხის 

გამოყოფის შესახებ”  საქართველოს მთავრობის 2013 

წლის 26 აგვისტოს №1120 განკარგულებაში ცვლილებისა 

და დამატების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია  



. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების კლინიკისა და 

სოფლის ამბულატორიების მშენებლობის დასაფინანსებლად 

სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდისათვის საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის შესახებ”  საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 

აგვისტოს №1117 განკარგულებაში დამატების შეტანის 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია  

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია  

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სასარგებლო წიაღისეულის (მინერალური წყალი 

„ზანავი“) მოპოვების ლიცენზიის გაცემისათვის 

აუქციონის სალიცენზიო პირობების დადგენის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ხ. გოგალაძე 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის 

საქმეთა სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი 

ღონისძიებების  შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. ყიფიანი   



. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 

სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 

თებერვლის N195 განკარგულებაში დამატების შეტანის 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ლ. ყიფიანი   

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და 

იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს 

მიერ სამინისტროს ახალი ადმინისტრაციული 

შენობის, სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ს. სუბარი   

. . . 
16. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების პროექტი 

,,ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის 

ხელშეკრულებაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე“ 
 

(ქ. თბილისში, ფოთის ქ.№32–ში მდებარე 404 კვმ. მიწის ნაკვეთი და  

ქ. თბილისში, შარტავას ქ.№31–ის მიმდებარედ არსებული 384 კვმ. მიწის ნაკვეთი) 
  
 

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ხელშეკრულებაზე 

თანხმობის გაცემის თაობაზე“ საქართველოს პრეზიდენტის 

განკარგულების პროექტის მოწონების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. უგულავა       

. . . 
17. საიდუმლო 

(2 პროექტი) 
 

 


