
  

 

 

 
 

28 .11. 2019, ხუთშაბათი, 10.00 საათი     
                                 

 

დღის წესრიგი 

 

 

1. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„იმერეთი 1“ ქარის ელექტროსადგურის პროექტის 

კონცეფციის მოწონებისა და თანმდევი ღონისძიებების 

განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „ჰიდროლეას“, შპს „კასლეთი 

1“-ს და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ 

ოპერატორს“ შორის 2014 წლის 17 თებერვალს დადებულ 

ხელშეკრულების ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 



  

 

 

3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების“  მიერ 

დავით აღმაშენებლის სახელობის ქუთაისის საერთაშორისო 

აეროპორტის გაფართოების პროექტის ფარგლებში 

განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

 
 
 

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,აზიის განვითარების ბანკის (ADB) სტრატეგია 2030-ის 

ფარგლებში ჩვეულებრივი ოპერაციების სესხების ფინანსური 

პირობების დივერსიფიცირების შესახებ” 

 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  

. . . 
5. 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 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სამედიცინო და 

ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს მიერ 

მომსახურების გაწევის სახეების, საფასურის ოდენობის, მისი 

გადახდის, გადახდილი საფასურის დაბრუნების და საფასურის 

გადახდისგან გათავისუფლების წესის განსაზღვრის შესახებ” 

 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: ე. ტიკარაძე 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო 

ხელისუფლების ორგანოების, საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირების, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სხვა 

ორგანიზაციების, აგრეთვე საზღვარგარეთ საქართველოს 

დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო 

დაწესებულებების ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან 

გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და მის შედეგად 

მიღებული ქონების განკარგვის წესის შესახებ“ დებულების 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 22 

მარტის №82 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ” 

 

 

 

 

 

 

მომხსენებელი: მ. ჩხენკელი 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სოჭის გირჩის სარგებლობის მიზნით გაცემული „ექსპორტის 

მიზნით სოჭის გირჩისა და „გადაშენების საფრთხის წინაშე 

მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით 

საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის (CITES) 

დანართებში შეტანილი თეთრყვავილას ბოლქვებით ან/და 

ყოჩივარდას გორგლებით სარგებლობის ლიცენზიების“  

მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 



  

 

 

9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფი“-ს 

მიერ მიწისქვეშა ნაგავშემკრები კონტეინერებისა და 

სპეციალური ამწე მანიპულატორის სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების 

შესახებ” 

 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს 2020-2023 წლების ოფიციალური სტატისტიკის 

ეროვნული სისტემის განვითარების სტრატეგიისა და მისი 

განხორციელების 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმის 

დამტკიცების შესახებ” 

 

 

 

მომხსენებელი: გ. თოდრაძე 

 
 


