
 

    
   saqarTvelos mTavroba                                         
 

 

13  დეკემბერი, 2013  წელი  

პარასკევი, 10.00 საათი                                             

 

 

 

დღის წესრიგი 

 
1. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: შ. ფიფია  

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, 

ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: შ. ფიფია  

. . . 
3. საქართველოს კანონის პროექტი 

„სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკს (KfW) 

და საქართველოს (წარმოდგენილი საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროთი) შორის „ქუთაისის მყარი ნარჩენების 

ინტეგრირებული მართვის“ პროექტის დასაფინანსებლად 

სასესხო ხელშეკრულების დადების მიზნით საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროსთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკს (KfW) და 

საქართველოს (წარმოდგენილი ფინანსთა სამინისტროთი) 

შორის  „საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის 

გაფართოების ღია პროგრამის“ დასაფინანსებლად სასესხო 

ხელშეკრულების დადების მიზნით საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროსთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„მსოფლიო ბანკის საერთაშორისო განვითარების 

ასოციაციის (IDA) კრედიტების მომსახურების 

დაჩქარების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   



 
. . . 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა 

და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების 

ფონდიდან  საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 იანვრის N75 

განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის 

საქმეთა სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს სპორტსმენთა ხელშეწყობის სახელმწიფო  

მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. ყიფიანი     

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,2014 წლის პირველი კვარტლისათვის თირკმლის 

ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჰემო და 

პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო რაოდენობის 

სადიალიზე საშუალებების, მასალებისა და მედიკამენტების 

შეზღუდულ ვადაში შესყიდვისა და მიწოდების მიზნით 

გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო     



 
. . . 

12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს 

„SAYALI”-სათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2011 

წლის 15 დეკემბრის N15/12/06 განკარგულებით 

განსაზღვრულისაგან განსხვავებული პირობების 

დადგენისა და  შპს ,,SAYALI“-ს მიმართ საქმიანობის 

ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  - 

საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს კარიტასისათვის 

უძრავი ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმითა და 

მოძრავი ქონების თხოვების ფორმით გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2013 წლის  26 სექტემბრის  N1400 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შპს „ფასადისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 



 
. . . 

15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ” საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ 

„სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს“ 

ინფორმაციის მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

      ,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში 

დაქირავებულთა ტრენინგებისა და საერთაშორისო 

კონფერენციებში მონაწილეობის მიღების მიზნით 

აუცილებელი მომსახურებების სახელმწიფო შესყიდვების 

გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი    

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, მის სისტემაში 

შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებისა და 

სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირების მიერ ერთმანეთისათვის 

გაწეული მომსახურების  სახელმწიფო შესყიდვების 

 გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი      



. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს და აზიის განვითარების ბანკს შორის 

(მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო 

პროგრამის – პროექტი 3)“ სასესხო ხელშეკრულების 

ხელმოწერის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ფანჯიკიძე     

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას, წარმოდგენილს 

ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ კონვენციის 

სამდივნოს სახით და საქართველოს მთავრობას შორის, 

წარმოდგენილს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის სამინისტროს სახით, ეროვნულ დონეზე 

განხორციელებულ ინიციატივებში ბიოუსაფრთხოების 

საკითხების ასახვის თაობაზე ცენტრალური და აღმოსავლეთ 

ევროპის სამუშაო შეხვედრის მასპინძლობის შესახებ“ წერილის 

გაცვლის გზით შეთანხმების ხელმოწერის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ფანჯიკიძე     

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და კვიპროსის რესპუბლიკის 

მთავრობას შორის საზღვაო სავაჭრო ნაოსნობის შესახებ“ 

შეთანხმების ხელმოწერის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ფანჯიკიძე     

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის – „112“‑ის მომსახურების  

საფასურის, მისი განაკვეთისა და გადახდის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 

27 დეკემბრის N489 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჭიკაიძე 



. . . 
22. 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 N244 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. სანიკიძე    

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანიის“ მიერ საქართველოს მთავრობის ზოგიერთი 

განკარგულებით გამოყოფილი თანხებისა და შპს 

„საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანიის’’ საკუთარი სახსრების ფარგლებში 

წარმოქმნილი ეკონომიის გამოყენების თაობაზე’’ 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს N1124  

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია  

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ 
(ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მელეს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. ცხენისწყლის 

მარჯვენა სანაპიროზე მდებარე მყარი ნარჩენების პოლიგონის დატბორვისა და 

გამორეცხვისაგან დაცვის უზრუნველყოფისათვის  (ნაპირგამაგრება) საჭირო სამშენებლო 

სამუშაოების შესყიდვა) 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია     

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია     



 
. . . 

26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ს/ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია”-სთვის სახელმწიფო ტყის 

ფონდით სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობის 

ვადის განსაზღვრის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ხ. გოგალაძე   

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„შპს კორპორაცია სინოჰიდროს ფილიალი საქართველოში“-

ს სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან 

განთავისუფლების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ხ. გოგალაძე   

. . . 
28. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს 2013 წლის  სახელმწიფო ბიუჯეტის  შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 23-ე მუხლით გათვალისწინებულ 

შეზღუდვაზე საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის სამინისტროს  საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და 

განათლების ცენტრისათვის  გამონაკლისის დაშვების 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ხ. გოგალაძე   

. . . 
29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სტანდარტული პერსონალური  და სტანდარტული 

პორტაბელური/სატარებელი კომპიუტერების სახელმწიფო 

შესყიდვის კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით 

განხორციელების თაობაზე”  საქართველოს მთავრობის 2013 

წლის 1 მარტის N218 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი   

 


