
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                                 29 დეკემბერი, 2016  წელი ხუთშაბათი, 9:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 
 

 
 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტი 

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. რაზმაძე 

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 

(9 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის 

თანხის გამოყოფის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 
 
 
 
 



  

 

 

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში, 

ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის 

ჩამოყალიბების მიზნით შესაბამისი ფინანსური რესურსის 

მოზიდვის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 
. . . 

5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ზოგიერთი მეწარმე სუბიექტისთვის  მაღალმთიანი 

დასახლების საწარმოს სტატუსის მინიჭების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყნების ჩამონათვალის 

განსაზღვრის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

   . . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას,  „Optimum Enerji Üretim A. Ş.“-

ს, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული 

სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2011 წლის  

19 თებერვალს  დადებული ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

 



  

 

 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „ბუგატო ენერჯის“, სს 

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს 

„გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა 

საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ 

ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

 

    . . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსა და Joint 

Venture of Stucky Ltd., Stucky Caucasus Ltd., 

SEEC Ltd. and Gamma Consulting Ltd. (Switzerland / Georgia 

/ Serbia / Georgia)-ს შორის დასადები ხელშეკრულების 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე  

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული 

სისტემის კომერციულ ოპერატორს“, შპს „ჰიდროლეასა“ 

და შპს „კასლეთი 1-ს“  შორის 2014 წლის 17 თებერვალს 

დადებულ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

 



  

 

 

 
. . . 

11. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

შპს „სევსამორა ვილასათვის“ პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირისათვის - სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტოსათვის ქონების გაცვლაზე 

თანხმობის მიცემის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

 
 
 



  

 

 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული 

სტრატეგიის 2017 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სამრეწველო და სამომხმარებლო პროდუქტების 

ბაზარზე ზედამხედველობის მრავალწლიანი სამოქმედო 

გეგმის დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
16. 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 შესყიდვების სპეციალური წესის 

დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
 
 
 
 
 



  

 

 

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – მეწარმეობის 

განვითარების სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით  

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

    . . . 
19. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სოციალურად დაუცველი ოჯახების 

(შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 

დეკემბრის №758 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

 
 
 
 



  

 

 

 
. . . 

20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფის“ მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით და გამარტივებული ელექტრონული 

ტენდერის მეშვეობით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. იზორია 

 
. . . 

21. 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 №244 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა 

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა კეთილმსახური 

მეფე თამარის სახელობის სკოლა-პანსიონისათვის 

(საიდენტიფიკაციო კოდი: 200273088) ფინანსური 

დახმარების გაწევის საქართველოს განათლებისა 

მეცნიერების სამინისტროსათვის დავალების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა 



  

 

 

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 

განსახორციელებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 ივნისის №1171 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

 
. . . 

24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და IRD Engineering 

S.r.l.-ს (იტალია) შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების 

პროექტის მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე  

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით 

გამონაკლისის დაშვების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2016 წლის 18 ივლისის №1428 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

 
 



  

 

 

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,მცენარის, მცენარეული პროდუქტის და სხვა 

ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტის მწარმოებელ, 

გადამამუშავებელ ან/და დისტრიბუტორ 

ბიზნესოპერატორთა ვალდებულებებისა და   მათი 

აღრიცხვის წესის დამტკიცების  თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

  ,,რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის 2017-2031 

წლების ეროვნული სტრატეგიისა და მისი 

განხორციელების 2017-2018 წლის სამოქმედო გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

 
 

. . . 
28. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს „სვანეთი ჰიდროსთვის“ სახელმწიფო ტყის ფონდის  

სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობისთვის 

გაცემისა და 35 გრადუსამდე დაქანების ფერდობებზე 

სპეციალური ჭრების განხორციელებაზე ნებართვის 

მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

    

 

 

  



  

 

 

 

. . . 
29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ „ქართული წიგნის ეროვნული ცენტის“ მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. გიორგაძე 

 
 


