
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                                27 ივლისი, 2017  წელი, ხუთშაბათი, 10:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 

 
 

1. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 

სამინისტროსათვის საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი     

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსათვის 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის თანხის 

გამოყოფის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 

წლის 4 მაისის N866 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი     



  

 

 

 
. . . 

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
5. 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” 

(1) 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
6. 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” 

(2) 

 

 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
 
 
 



  

 

 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

სააქციო საზოგადოება „ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
. . . 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს „თელასის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ” 

 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „აჭარისწყალი 

ჯორჯიასათვის” იჯარის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის 

მიცემის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 13 

ივნისის N1117 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის  

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
 
 
 
 



  

 

 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს 

„მედ პროჯექტისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 

3 დეკემბრის N2596 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და 

შპს „მედ პროჯექტის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო 

პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 

24 მარტის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
. . . 

12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ლიკანის რეზიდენციის“ მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
 
 
 
 



  

 

 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 

წლის 20 აპრილის №169 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა 

და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის 

რიჩარდ ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი 

ცენტრისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რეგიონული მართვის 

დეპარტამენტის ლაბორატორიებისათვის საჭირო აღჭურვილობის, 

სახარჯი მასალების და რეაქტივების სიის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 აპრილის №184 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და 

მის სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული ზოგიერთი 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით  

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა 

 
 



  

 

 

 
. . . 

16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვების განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის 

მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. იზორია  

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2017 

წლის საშემოდგომო გაწვევის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,2017 წლის რთვლის ხელშეწყობის ღონისძიებების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტისა და სოფლის 

მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი 

საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 იანვრის №139 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

 
 
 



  

 

 

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 იანვრის №139 

განკარგულებით დამტკიცებული „შეღავათიანი 

აგროკრედიტის  პროექტის“ ქვეკომპონენტების - „ყურძნის 

გადამამუშავებელი საწარმოების” და „ყურძნის 

გადამამუშავებელი საწარმოების, რომლებიც ყურძნის შეძენას 

მოახდენენ სპირტის წარმოების მიზნით“ - ამოქმედების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და 

ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის 

განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ტექნიკური რეგლამენტის  - ჩვილი და ადრეული ასაკის 

ბავშვთათვის განკუთვნილი, განსაკუთრებული სამედიცინო 

დანიშნულების  და წონის კონტროლისათვის  რაციონის 

სრულად ჩანაცვლებისათვის განკუთვნილი სურსათის შესახებ 

დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

 
 
 



  

 

 

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,კარტოფილის საერთაშორისო ცენტრის ფილიალი 

საქართველოსათვის“ (უცხოური საწარმოს ფილიალი) 

უძრავი ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის  უფლებით 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ღვინის 

ეროვნული სააგენტოს და საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - საქართველოს ინტელექტუალური 

საკუთრების ეროვნული ცენტრის - საქპატენტის მიერ  

სახელმწიფო შესყიდვის ერთობლივად გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

 
. . . 

25. საიდუმლო  

 

 

 

 


