
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                             17 ივნისი, 2019  წელი, ორშაბათი, 14:00 საათი 

 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 

 

 
1. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2018 წლის პირველი ოქტომბრის N476 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 

(39 პროქტი) 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი 

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 

(6 პროქტი) 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი 

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ: 

(19 პროექტი) 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მუნიციპალიტეტების საჭიროებისთვის 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესაძენად და 

საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობისთვის დაფინანსების მოზიდვის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტები 

„სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების 

შესახებ ტექნიკური რეგლამენტისდამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის  

27 ოქტომბრის №477 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“  

 

„მომეტებული საფრთხის შემცველ, მძიმე, მავნე და 

საშიშპირობებიან სამუშაოებზე შრომისუსაფრთხოების 

ნორმების დაცვის შემოწმებისას შერჩევითი კონტროლის 

წესისა და პირობებისგანსაზღვრის თაობაზე “ 

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 27 ივლისის N382 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო   

. . . 



  

 

 

7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ანაკლიაში შავი ზღვის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის 

მშენებლობის, ოპერირებისა და გადაცემის (BOT) შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობას და შპს „ანაკლიის განვითარების 

კონსორციუმს“ შორის 2016 წლის 3 ოქტომბერს გაფორმებულ 

საინვესტიციო ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ“ გასაფორმებელი შეთანხმების მოწონების და 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის მინისტრისთვის უფლებამოსილების 

მინიჭების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი   

 
 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის 

თანხმობის მიცემის  შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ზალკალიანი  

. . . 



  

 

 

9. საქართველოს მთავრობის  დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს იმ მოქალაქის, აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა 

და ცხინვალის რეგიონში (ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ 

ოლქში) ლეგიტიმურად მცხოვრები პირის, რომელზეც გაცემულია 

პირადობის ნეიტრალური მოწმობა ან/და ნეიტრალური სამგზავრო 

დოკუმენტი ან/და აღნიშნულ პირს საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით რეგისტრაციის საფუძველზე მინიჭებული აქვს 

პირადი ნომერი და რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიღებული 

განათლების აღიარების შემდეგ სწავლას განაგრძობს საქართველოს 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში აკრედიტებულ უმაღლეს 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

გავლის გარეშე, სახელმწიფო სასწავლო გრანტის შესაბამისი წლისათვის 

საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული მაქსიმალური 

ოდენობით დაფინანსების მიზნით, სახელმწიფო სასწავლო გრანტით 

დაფინანსების წლიური მოცულობის, ოდენობისა და პირობების 

განსაზღვრის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბატიაშვილი 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ევროპალია საქართველოს“ ფესტივალის ფარგლებში 

ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბატიაშვილი 

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

ტერიტორიული ორგანოების - საგანმანათლებლო 

რესურსცენტრების საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოსა და 

შრომის ანაზღაურების ფონდის საქართველოს მთავრობასთან 

შეთანხმების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 

იანვრის N147 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ბატიაშვილი  

 



  

 

 

 
. . . 

12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სამეგრელო - ზემო სვანეთის რეგიონში ხე-ტყის 

გადამამუშავებელი კოოპერატივების დაფინანსების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკს (EBRD) შორის გასაფორმებელი 

ურთიერთგაგების მემორანდუმის ცვლილების პროექტის 

მოწონების  და "საქართველოს მთავრობასა და ევროპის 

რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის 

გასაფორმებელი ურთიერთგაგების მემორანდუმის პროექტის და 

ინვესტორთა საბჭოს შექმნისა და მის საქმიანობასთან 

დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ" 

საქართველოს მტავრობის 2015 წლის 20 აპრილის N829 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" 

 

 

მომხსენებელი: მ. მეღვინეთუხუცესი 

. . . 
14. საიდუმლო 

 

 

 

 


