
       

 

       

       saqarTvelos mTavroba                                      

 

 27 ოქტომბერი, 2016  წელი  

ხუთშაბათი, 9.00 საათი                                            
 

 

 

 

დღის წესრიგი 

 

1. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს ,,საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების” მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის   გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით განხორციელებისა  

და ახმეტის მუნიციპალიტეტში (სოფელი ომალო და მისი 

მიმდებარე ტერიტორია) აეროდრომის პროექტირების 

მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
 

2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შპს „აბა და კომპანიასათვის“  პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



. . . 
4. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „პარკ 

ჰოტელისთვის“ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი 

ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი   

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  - საქართველოს 

სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის 

სარგებლობაში არსებული სახელმწიფო ქონების ა(ა)იპ 

„ალავერდის ეპარქიასთან არსებული წმინდა ბიძინა, შალვა და 

ელიზბარის სახ. ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლისათვის“  

უსასყიდლო უზუფრუქტის  უფლებით გადაცემაზე თანხმობის 

მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „გრინპაკის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრის კორექტირების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 



 
. . . 

9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან  

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატისათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის 

სარეზერვო ფონდიდან  თანხის გამოყოფის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის  

4 თებერვლის N177 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და 

სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების 

ფონდიდან“ საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური 

 
 
 



. . . 
13. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტები 

„ტექნიკური რეგლამენტების: „ალგეთის ეროვნული პარკის ფუნქციონირების დროებითი 

რეგულირების წესის“, „კინტრიშის დაცული ტერიტორიების ფუნქციონირების 

დროებითი რეგულირების წესის“, „თბილისის ეროვნული პარკის ფუნქციონირების 

დროებითი რეგულირების წესის“, „მარიამჯვრის სახელმწიფო ნაკრძალის 

ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“, „ყაზბეგის ეროვნული პარკის 

ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“, „გარდაბნის აღკვეთილის 

ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“, „კოლხეთის ეროვნული პარკის 

ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“, „ქობულეთის დაცული 

ტერიტორიების ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“, „ჭაჭუნის 

აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“, „ყორუღის 

აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“, „ივრის აღკვეთილის 

ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“, „ბაწარა-ბაბანეურის დაცული 

ტერიტორიების ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“, „მაჭახელას 

ეროვნული პარკის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“, „სამეგრელოს 

ბუნების ძეგლების კომპლექსის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“, 

„ქცია-ტაბაწყურის აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესისა“ და 

„ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების 

წესის“ დამტკიცების თაობაზე“ დამტკიცების თაობაზე”საქართველოს მთავრობის 2014 

წლის 16 იანვრის  №84 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”; 
 

„ტექნიკური რეგლამენტის − აჯამეთის აღკვეთილის მენეჯმენტის გეგმის დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №79 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“; 
 

„ტექნიკური რეგლამენტის − თუშეთის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №16 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“; 
 

„ტექნიკური რეგლამენტის − ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების 

მენეჯმენტის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 

იანვრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“; 
 

„ტექნიკური რეგლამენტის − ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №18 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“; 
 

„ტექნიკური რეგლამენტის − იმერეთის მთვიმეების დაცული ტერიტორიების 

მენეჯმენტის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 25 

იანვრის №306 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“; 
 

„ტექნიკური რეგლამენტის - ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 ივლისის №349 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“; 
 

„ტექნიკური რეგლამენტის − მტირალას ეროვნული პარკის მენეჯმენტის გეგმის 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 აგვისტოს №413 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 



 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სასარგებლო წიაღისეულის (მიწისქვეშა მტკნარი წყალი) 

მოპოვების ლიცენზიის გაცემისათვის აუქციონის საწყისი 

ფასის დადგენის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის”  

სახელმწიფო ტყის ფონდით  სპეციალური 

დანიშნულებით სარგებლობის ვადის გაგრძელების 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

 
 

 

 

 

 

 
 


