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      saqarTvelos mTavroba                                      

 

18 დეკემბერი, 2015  წელი  

პარასკევი, 9.00 საათი                                            
 

 

 

დღის წესრიგი 
 

 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 

„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „პროფესიული 

განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“, „უმაღლესი განათლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. სანიკიძე  

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტი 

„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  შპს 

„ჯი სი ჯისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



 
. . . 

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 
,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

ფიზიკური პირი დავით ისახანაშვილისათვის პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

ფიზიკური პირი ბელდუხი გავაშელიშვილისათვის 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

„აჭარისწყალი ჯორჯიასათვის” სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აღნაგობის 

უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი 

„საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაცია - ქონებრივი 

უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე მმართველი 

ორგანიზაციისათვის”  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული  

უძრავი  ქონების   სასყიდლიანი უზუფრუქტის  უფლებით  

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 

 

 



 
. . . 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოსათვის ქონების გაცვლაზე თანხმობის მიცემის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული 

კორპორაცია“-ს სამშენებლო სამართალდარღვევისთვის 

დაკისრებული ჯარიმებისაგან გათავისუფლების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი   

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრის კორექტირების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სამოქალაქო 

ავიაციის სააგენტოს 2015 წლის ბიუჯეტის, საშტატო 

ნუსხისა და სახელფასო ფონდის შეთანხმების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 

 

 

 

 



. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, კომპანია “Optimum Enerji Uretim 

A.S”-ს, “Anadolu Tast Ticaret A.S.”-ს, შპს “Optimum Energy 

Georgia”-ს, სს „საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებული ენერგო სისტემა 

საქრუსენერგოს“, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის 

კომერციულ ოპერატორს” და შპს „ენერგოტრანსს“ შორის 

დასადები შეთანხმების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე  

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 

სამინისტროსთვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კორნელი 

კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრისათვის საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის  

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის ღია პროგრამა - 

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის 

დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - ფაზა IV“ პროექტის 

დაფინანსებისათვის საქართველოსა და გერმანიის 

რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკს (KfW) შორის სასესხო 

ხელშეკრულების დადების მიზნით საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროსთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  



. . . 
16. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოს სახელმწიფო საშინაო ვალის პრობლემათა 

შემსწავლელი სახელმწიფო კომისიის შექმნის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 15 ნოემბრის №108 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის 

სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – 

საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ გაწეული 

მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობების, 

გადახდის წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის 

№506 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის 

სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - 

„სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსა“ და  

საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭოს (IREX)  

„Beyond Access“-ის პროგრამას შორის საგრანტო პროექტის - 

„საჯარო ბიბლიოთეკები ადგილობრივი განვითარებისთვის, 

ფაზა II“ - განხორციელების მიზნით დასადები საგრანტო 

ხელშეკრულების პროექტის მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი    

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ იურისტების 

საკონსულტაციო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  



 
. . . 

20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი 

ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული 

სტუდენტების, რომლებიც ჩარიცხული არიან 

აკადემიური უმაღლესი განათლების ბაკალავრიატის, 

დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის, 

მაგისტრატურის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო 

პროგრამებზე, 2015-2016 სასწავლო წლის სწავლის 

საფასურის დაფინანსების მიზნით, განსახორციელებელი 

ღონისძიებების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. სანიკიძე 

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო 

პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის  

24 მარტის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი   

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულების – საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის მიერ აჭარის შემოვლითი გზის მშენებლობის 

უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების 

შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 15 იანვრის №4 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი   

 

 



 
. . . 

23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ 
(ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში, გმირისა და სამხედროს ქუჩების 

მონაკვეთების რეაბილიტაციისათვის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი  

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ 

განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი  

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის 

მეშვეობით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი  

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი 

კლასიფიკაციისა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში 

ნარჩენების მაქსიმალური ზღვრის შესახებ“ ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ო. დანელია  

 

 



. . . 
27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „RMG Gold“-ისათვის სახელმწიფო ტყის ფონდით 

სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობის ვადის 

განსაზღვრის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 

ივლისის №1422 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 
28. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

სამინისტროს  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 

ეროვნული სატყეო სანერგე მეურნეობის რეორგანიზაციისა 

და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 

დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის – ეროვნული საშენი მეურნეობის შექმნის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი    

. . . 
29. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 

დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების  

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის  

26 აპრილის №98 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი    

. . . 
30. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

სამინისტროს აპარატის  საშტატო ნუსხისა და 

თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2015 წლის №43 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  



 
. . . 

31. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - 

დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე  

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის 

განხორციელების 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის 

დამტკიცების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ს. სუბარი  

. . . 
32. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ” 
(1) 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია  

. . . 
33. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის  

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 
(2) 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია  

. . . 
34. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 
(3) 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია  

 

 



 
. . . 

35. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს პარლამენტის აპარატის მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: შ. გოშაძე  

. . . 
36. საიდუმლო   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


