
 
 

     

 

    

      saqarTvelos mTavroba                                      

 

24  დეკემბერი, 2014  წელი  

ოთხშაბათი, 12.00 საათი                                             
 

 

 

დღის წესრიგი 
 

1. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „GN ELECTRIC”-ს და სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ 

ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „საგურამო ენერჯის” და 

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის დასადები 

ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე“  

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ“ საქართველოსა და 

ევროკავშირსა და მის წევრ  სახელმწიფოებს შორის 

შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების 

იმპლემენტაციის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი:  გ. კვირიკაშვილი 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



. . . 
4. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საავიაციო ძებნა-შველის რეაგირების გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სს ,,საქართველოს რკინიგზისა“  და მისი წილობრივი 

მონაწილეობით არსებული/დაფუძნებული კომპანიების და 

ასეთი კომპანიების წილობრივი მონაწილეობით 

არსებული/დაფუძნებული კომპანიების საქონლისა და 

მომსახურების შესყიდვის სპეციალური წესის დამტკიცების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი:  გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზა“-სა და ღსს 

„აზერიოლსერვისი“-ს შორის გასაფორმებელი 

შეთანხმების პროექტების მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი:  გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს ,,ქსენიიასთვის’’ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი:  გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. კვირიკაშვილი 



 

 
. . . 

9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სააქციო საზოგადოება „უნივერსალური სამედიცინო 

ცენტრის“ მიერ სახელმწიფო შესყიდვების 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით  

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი:  გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 

მიერ სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი:  გ. კვირიკაშვილი 

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს  სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის „სახმელეთო ტრანსპორტის 

სააგენტოს“ ბიუჯეტის შეთანხმების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი:  გ. კვირიკაშვილი  

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,რიგ საწარმოებზე რიცხული  ვადაგადაცილებული  

საგადასახადო დავალიანებების და  სასესხო 

დავალიანების რესტრუქტურიზაციის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

 

 



 
. . . 

13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) მიერ სააქციო 

საზოგადოება პროკრედიტ ბანკისთვის 15 მილიონი 

ევროს ოდენობის სესხის გამოყოფის შესახებ“  

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 
(57 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 

მესტიის მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობის სარზერვო ფონდიდან 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტისათვის თანხის 

გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისათვის  

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

 



 

 
. . . 

18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის 

საქმეთა სამინისტროსათვის საქართველოს 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   თანხის 

გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„2014-2020 წლების საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის 

სისტემის სახელმწიფო კონცეფციის „საყოველთაო 

ჯანდაცვა და ხარისხის მართვა პაციენტთა უფლებების 

დასაცავად“ დამტკიცების შესახებ“  

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„2014 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო 

პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2014 წლის 2 დეკემბრის №650 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და 

კონტროლის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

 

 



 
. . . 

22. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო 

კონტროლის 2015 წლის პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შრომის ბაზრის 

მოთხოვნის კვლევის განხორციელების მიზნით 

გასატარებელ  ღონისძიებათა შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,იმ სახელმწიფო პროგრამების/მათი 

ღონისძიებების/მოცულობების განსაზღვრის შესახებ, 

რომელთა განხორციელებაც სახელმწიფოს მიერ 2014 წელს 

ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად უწყვეტად 

გაგრძელდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში 

განსახორციელებელი 2015 წლის შესაბამისი ჯანმრთელობის 

დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე ან/და 

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

მოთხოვნათა შესრულებამდე, ან ვაუჩერის პირობების 

შესაბამისად, შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

 

 

 

 



 
. . . 

25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ 

2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცებამდე და 

ამ პროგრამით ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” 

საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან 

ვაუჩერის პირობების შესაბამისად, 2014 წლის შესაბამისი 

პროგრამებით გათვალისწინებული ზოგიერთი 

ქვეპროგრამის (კომპონენტის, ღონისძიების) უწყვეტი 

განხორციელებისათვის საჭირო დაფინანსების წყაროსა 

და პირობების განსაზღვრის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

 „ცალკეული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთების მიზნობრივი დანიშნულების ცვლილების 

შესახებ“ 

 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
27. 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  

 

 

 



 
. . . 

28. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში 

დაქირავებულთა ტრენინგებისა და საქართველოში 

საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობის მიღების 

მიზნით აუცილებელი მომსახურებების სახელმწიფო 

შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“  

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს  სისტემაში 

ზოგიერთი საქონლისა და მომსახურების სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჭიკაიძე 

. . . 
30. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

მმართველობის სფეროში მოქმედი ზოგიერთი საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირების 2014 წლის ბიუჯეტის, 

საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის საქართველოს 

მთავრობასთან შეთანხმების თაობაზე“  საქართველოს 

მთავრობის 2014 წლის 27 იანვრის #136 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“  

 

 

მომხსენებელი: ა. ჭიკაიძე 

 

 

 

 



 
. . . 

31. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 

დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის - დაცული ტერიტორიების სააგენტოს 2014 წლის 

ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის 

შეთანხმების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის 13 თებერვლის №245 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ’’ 

 

 

მომხსენებელი:  ე. ხოკრიშვილი 

. . . 
32. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 

დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის - გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ხოკრიშვილი  

. . . 
33. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლევან 

სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის 

ეროვნული ბიუროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 
(1) 

 

 

მომხსენებელი:  გ.თვაური 

 

 

 

 



 
. . . 

34. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ლევან 

სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის 

ეროვნული ბიუროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 
(2) 

 

 

მომხსენებელი:  გ.თვაური 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


