
  

 

 

       

   

 

 

              საქართველოს მთავრობა                        13 სექტემბერი, 2019  წელი  პარასკევი, 10.00 საათი   

                                          
 

დღის წესრიგი 
 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

„ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, 

ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 

„საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“, „საქართველოს  სისხლის 

სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ვ. გომელაური 

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სლოვენიის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს 

მთავრობას შორის სლოვენიის რესპუბლიკაში საქართველოს 

მოქალაქეების დასაქმებასთან დაკავშირებით“ შეთანხმებისა და 

„სლოვენიის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს 

მთავრობას შორის სლოვენიის რესპუბლიკაში საქართველოს 

მოქალაქეების დასაქმებასთან დაკავშირებით“ დადებული 

შეთანხმების შესრულებაზე ოქმის” ტექსტების მიღების მიზნით, 

ნოტების გაცვლის გზით, მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ზალკალიანი  

 

 

 

 



  

 

 

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,დაბა სურამის განვითარების მიზნით ღონისძიებათა 

განხორციელების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი   

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „სოკარ 

ჯორჯია გაზისათვის” პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

ფიზიკური პირი ნიკოლოზ კვეზერელისათვის პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ქართლის ქარის ელექტროსადგურის“ კაპიტალის 

100%–იანი წილის საჯარო აუქციონის ფორმით გასხვისების 

სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

 

 

 

 



  

 

 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირობებიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციის მოწონებისა და 

მისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ურბანული რკინიგზის პროექტისთვის დაფინანსების 

მოზიდვის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის 

(ხევი-უბისას მონაკვეთი) გაუმჯობესების პროექტი“-ს 

ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

. . . 

 
10. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და 

აღჭურვის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ”  საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 იანვრის 

N10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 
 

 

მომხსენებელი: ე. ტიკარაძე 



  

 

 

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი 

საჯარო სამართლის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 

- საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ” 

 
 

 

მომხსენებელი: მ. ბატიაშვილი  

 
 


