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      saqarTvelos mTavroba                                      

 

30 დეკემბერი, 2015  წელი  

ოთხშაბათი, 12.00 საათი                                            
 

 

 

დღის წესრიგი 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

„საქართველოს სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსი“, 

„გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „ლიცენზიებისა და 

ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“, „ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის 

შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 

„ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „პროდუქტის უსაფრთხოებისა 

და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“, „საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე" და   საქართველოს ორგანული 

კანონის პროექტი „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტები 

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე" და „ელექტრონული 

კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე" 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  
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. . . 

3. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სს „საქართველოს რკინიგზისა“ და მისი წილობრივი 

მონაწილეობით არსებული/დაფუძნებული კომპანიების და 

ასეთი კომპანიების წილობრივი მონაწილეობით 

არსებული/დაფუძნებული კომპანიების საქონლისა და 

მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სს  ,,კახეთის ენერგოდისტრიბუციისათვის“  საქონლისა 

და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „პრაიმფრეშისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და Interhealth Canada 

(Georgia) Limited-ს შორის გასაფორმებელი შეთანხმების 

პროექტის მოწონებისა და საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების მინისტრისთვის 

უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 

 



. . . 
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: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების 

ათწლიანი გეგმის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,2011 წლის 23 დეკემბერს საქართველოს მთავრობასა და 

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ნავთობის სახელმწიფო 

კომპანიას“ შორის დადებულ მემორანდუმში  და 2011 წლის 

23 დეკემბერს შპს „სოკარ გაზ ექსპორტ-იმპორტს“ და  სს 

„საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას“ შორის 

დადებულ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ცალკეულ შემთხვევებში დღგ-ით დაბეგვრის და 

 დღგ-ის თანხის ბიუჯეტში გადახდის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 

წლის 25 ივლისის N290 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   



. . . 
11. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის, ავტონომიური 

რესპუბლიკების, აგრეთვე, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით 

გათვალისწინებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა 

და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების 

კომერციული ბანკების ანგარიშებიდან თანხების ხაზინის 

ერთიანი ანგარიშის სისტემაში გადატანის წესის დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 დეკემბერის 

№741 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური    

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების 

წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგიისა და სამოქმედო 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2014 წლის 18 მარტის №236 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„თბილისის საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია-

გამაგრება და ენერგო ეფექტურობის გაზრდა“ პროექტის 

დაფინანსების მოზიდვის მიზნით ევროპის საბჭოს 

განვითარების ბანკისთვის (СEB) მიმართვის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„2015  წელს განხორციელებული ტენდერების შედეგად 

წარმოქმნილი ეკონომიის შემდგომი გამოყენების  

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის 

N1109 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური    



 
. . . 

15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ საქართველოს 

2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 

წლიური ანგარიშის შესახებ მომზადებულ მოხსენებაში 

წარმოდგენილი შენიშვნებისა და რეკომენდაციების 

საბიუჯეტო პროცესში გათვალისწინების 

შესაძლებლობის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 

სამოქმედო გეგმის განსაზღვრის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური 

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 

სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის 

სარეზერვო ფონდიდან  თანხის გამოყოფის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური 

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 

სამინისტროსათვის საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის   შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური 

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო 

პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

 

 



. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შვედეთის კარტოგრაფიის, კადასტრისა და მიწის 

რეგისტრაციის ორგანოსა (Lantmäteriet) და საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ 

საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს − „საჯარო რეესტრის 

ეროვნულ სააგენტოს“, შორის საგრანტო პროექტის − „მიწის 

საინფორმაციო სისტემის სანდოობა საქართველოში“ − 

განხორციელების მიზნით დასადები ხელშეკრულების 

პროექტის მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის 

განმახორციელებელი და ამ პროცესში მონაწილე პირების 

სპეციალიზაციის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი 

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს  სისტემაში 

ზოგიერთი საქონლისა და მომსახურების სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. მღებრიშვილი 

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და 

პირობების განსაზღვრისა და პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფოს მიერ 

დაფუძნებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის 

საფასურის მაქსიმალური ოდენობის დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 სექტემბრის №244 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. სანიკიძე 



. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ“       
(Pomagalski)           

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი  

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულების – საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელ ზოგიერთ 

ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 

28 ნოემბრის №2100 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების -               

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 

განსახორციელებელ  ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 ივნისის №1171 

განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტისთვის გრანტის მიღებაზე 

თანხმობის მიცემის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი  

 



. . . 
27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული  შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ო. დანელია  

. . . 
28. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ანანურზე“  გაცემულ სასარგებლო წიაღისეულის 

მოპოვების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

. . . 
29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის  სახელმწიფო 

ტყის ფონდით  სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობის 

ვადის განსაზღვრის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 
30. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სასარგებლო წიაღისეულის (მიწისქვეშა მტკნარი წყალი) 

შესწავლა-მოპოვების  ლიცენზიის გაცემისათვის 

მოთხოვნისა  და აუქციონის საწყისი ფასის განსაზღვრის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

. . . 
31. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს სამთო საქმიანობის კომპანია“-ზე  

გაცემულ სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლა-მოპოვების 

ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  თანხმობის 

მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

 



 
. . . 

32. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების წარმოების, 

ტრანსპორტირების, იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან 

ტრანზიტის ნებართვის გაცემის წესის შესახებ დებულებისა 

და შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების სიის დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 

სექტემბრის N184 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

. . . 
33. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების წარმოების, 

ტრანსპორტირების, იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან 

ტრანზიტის ნებართვის გაცემის წესის შესახებ დებულებისა 

და შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების სიის დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 

სექტემბრის N184 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 27 მაისის N230 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

. . . 
34. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ სამუშაოს შესყიდვის 

განსხვავებული პირობის დადგენის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ს. სუბარი  

 
 
 
 



 
. . . 

35. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 

სამინისტროსათვის საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  

1 ივნისის N1107 განკარგულების ძალადაკარგულად 

გამოცხადების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ტ. ხეჩიკაშვილი 

. . . 
36. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სახელმწიფო უსაფრთხოების სფეროში ინფორმაციის 

გაცვლის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ვ. გომელაური 

. . . 
37. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ-ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის 

2016 წლის ბიუჯეტის თაობაზე" 

 

 

მომხსენებელი: ი. შიხიაშვილი    

. . . 
38. საიდუმლო 

(4 პროექტი) 

 

 

 


