
 
     

 

    

      saqarTvelos mTavroba                                      

 

 

28  ნოემბერი, 2014  წელი  

პარასკევი, 9.00 საათი                                             

 

დღის წესრიგი 
 

1. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ო. დანელია   

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტი 

„საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური     

. . . 
3. საქართველოს კანონის პროექტი 

,,ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი  

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის 30 მაისის N365 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი     

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – მეწარმეობის 

განვითარების სააგენტოს მიერ ,,აწარმოე საქართველოში’’ 

სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარისთვის 

თანადაფინანსების განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს  

„საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული 

კორპორაციისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ”  

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  შპს 

,,სოლიდორთისათვის’’ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს 

,,პეის ჯორჯიასათვის“  პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „უნიმედი 

სამცხესათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 



 
. . . 

10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს ,,ტოროსათვის’’ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „აგრიქალჩარ ინვესტმენტ გრუპ ჯორჯიასათვის“  

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი     

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

ფიზიკური პირი -კონსტანტინე ჩიქოვანისათვის 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი     

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოსათვის საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 

განსაზღვრულ სარეკრეაციო ტერიტორიაზე არსებული 

უძრავი ქონების პრივატიზების შესახებ თანხმობის 

მიცემის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

 

 

 



. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – მეწარმეობის 

განვითარების სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის თაობაზე“ 
(1)  

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური    

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის თაობაზე“ 
(2)  

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური    

 

 

 
. . . 



18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,მესტიის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური      

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს  მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან 

საქართველოს მთავრობის კანცელარიისათვის თანხის 

გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 

სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის 

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური 

სამსახურისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური    

 

 



 
. . . 

23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა 

და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების 

ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ქობულეთის წყალარინების პროექტი“-ს დამატებითი 

დაფინანსების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„2014  წელს განხორციელებული ტენდერების შედეგად 

წარმოქმნილი ეკონომიის შემდგომი გამოყენების  

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის  

1 აგვისტოს №1352 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური    

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  - 

შემოსავლების სამსახურის მიერ  სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

 

 

 



 
. . . 

27. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსების 

დაფინანსების (თანადაფინანსების) წესისა და პირობების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 

წლის 27 იანვრის №22 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო 

. . . 
28. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 

2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის  

14 აპრილის  №291 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო 

. . . 
29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სამედიცინო რაიონების მიხედვით ვაუჩერის ფასის 

დადგენის, მზღვეველი კომპანიის გამოვლენისა და 

კონკურსის შედეგად გამოვლენილი მზღვეველის ან 

ამხანაგობის მიერ აღებულ ვალდებულებათა 

შესრულებისა და ასევე პროგრამის ზედამხედველობის 

მიზნით შექმნილი უწყებათაშორისი კომისიის“ 2014 

წლის 22 ოქტომბრის №19 სხდომის ოქმით მიღებული 

გადაწყვეტილებების მოწონების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო      

 

 

 
. . . 



30. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ საქართველოს 

შეიარაღებული ძალების პირადი შემადგენლობის 

საჭიროებისათვის მშრალი ულუფის სახელმწიფო 

შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჯანელიძე   

. . . 
31. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს 

თავდაცვის სამინისტროს, საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტროსა და საქართველოს მთავარი პროკურატურის 

მიერ GPS მოწყობილობების შესყიდვის გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჭიკაიძე  

. . . 
32. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის 

მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ 
(თიანეთის მუნიციპალიტეტის ზარიძეების ადმინისტრაციული ერთეულის 

სოფლებში (საკრეჭიო, ხოფცა, ზარიძეები, ჯიჯეთი, ვერხველი, იარაჯულები) 

საავტომობილო გზების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა) 

 

 

მომხსენებელი: დ. შავლიაშვილი   

. . . 
33. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულების – საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელ ზოგიერთ 

ღონისძიებათა შესახებ“ 
(1) 

 

 

მომხსენებელი: დ. შავლიაშვილი   

. . . 



34. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულების – საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელ ზოგიერთ 

ღონისძიებათა შესახებ“ 
(2) 

 

 

მომხსენებელი: დ. შავლიაშვილი   

. . . 
35. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 

დაცვის სამინისტროსათვის საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის  21 ივლისის №1319 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი 

. . . 
36. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა 

გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით 

კერძო პირ(ებ)ისაგან საცხოვრებელი ფართ(ებ)ის შესყიდვის 

პროგრამის დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ს. სუბარი  

. . . 
37. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულების - სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის მიერ 

ავტომანქანების სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესყიდვის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. მღებრიშვილი 

 



. . . 
38. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია  

. . . 
39. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლევან 

სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის 

ბიუროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. თვაური  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


