
  

 

 

 
 

05.03.2020,  ხუთშაბათი, 10.00 საათი     
                                 

 

დღის წესრიგი 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტი 

„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის 

გათვალისწინებული ასიგნებებიდან თანხის გამოყოფის 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის 

№223 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი 

გეგმის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  



  

 

 

 
. . . 

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სახელმწიფოს და კომპანია “Georgia Oil and Gas 

Limited”-ს შორის XIII, XIV, XIA სახელშეკრულებო ფართობებზე და 

სახელშეკრულებო ფართობზე, რომელიც მოიცავს IXA, XIK და XIL 

სალიცენზიო ბლოკებს, გასაფორმებელი პროდუქციის წილობრივი 

განაწილების ხელშეკრულებების  მოწონების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ITB Berlin 2022” საქართველო, როგორც მასპინძელი ქვეყნის 

ფარგლებში   ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებისა და საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში 

შემავალი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის  

სახელმწიფო ქონების იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის 

შესახებ" 

 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საგადასახადო შეთანხმებების გაფორმების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. მაჭავარიანი  



  

 

 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიისა და სტაციონარული 

დაწესებულების ნებართვის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ 

დებულებების დამტკიცების თაობაზე“  

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 17 დეკემბრის №385 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ე. ტიკარაძე 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტები 

„2020 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის  

31 დეკემბრის N674 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 
 

„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ 

ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 

წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ე. ტიკარაძე 

. . . 



  

 

 

10. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოში სარეალიზაციოდ განკუთვნილი ფილტრიანი და 

უფილტრო სიგარეტებისგან (გარდა გასახურებელი თამბაქოსი) 

გამოფრქვეული ნივთიერებების (ნიკოტინი, კუპრი, მხუთავი 

გაზი), ზღვრულად დასაშვები ნორმების, მათი გაზომვისა და 

რეგულირების წესებისა და საქართველოში სარეალიზაციოდ 

განკუთვნილი ელექტრონული სიგარეტის ან სხვა მსგავსი 

მოწყობილობის ნიკოტინის შემცველი 

მასალის/კარტრიჯის/კაფსულის/კონტეინერის მოცულობის, მასში 

ნიკოტინის შემცველობის ზღვრულად დასაშვები ნორმების  და 

თამბაქოს ნაწარმის რეალიზაციის ადგილებში, ასევე 

კოლოფზე/ბლოკსა და შეფუთვაზე მისათითებელი სამედიცინო 

გაფრთხილებებისა და მათი დატანის წესის დამტკიცების შესახებ” 

 

 

 

მომხსენებელი: ე. ტიკარაძე 

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„დანერგე მომავალი“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 თებერვლის 

N56 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 
12. საიდუმლო 

 

 

 


