
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                                17  ნოემბერი, 2016  წელი ხუთშაბათი, 14:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 
 

 

 

1. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

სს „რუსთავოილისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

შპს „ზ.ნ. ინოვაცია ჯორჯიასათვის“ პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

ფიზიკური პირი ოლღა პავლიაშვილისათვის პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 
. . . 



  

 

 

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი  

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

ა(ა)იპ „საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა 

ინსტიტუტისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ტექნიკური რეგლამენტის − დასახლებათა 

ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების 

რეგულირების ძირითადი დებულებების დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 

 15 იანვრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე აირბალონიანი 

მოწყობილობის განთავსების, ტექნიკურ მოთხოვნებთან მისი 

შესაბამისობის შეფასების და უსაფრთხო ექსპლუატაციის 

შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №80 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 

. . . 



  

 

 

7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის − საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 

ადმინისტრაციის სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 
. . . 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები  

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 

(18 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სადახლო-ბაგრატაშენის ხიდის პროექტის 

დასაფინანსებლად  ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკიდან (EBRD) მისაღები სესხის 

ფინანსური პირობების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური  

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,დაწესებულების „პირველი რესპუბლიკის  ისტორიული 

და კულტურული ქართულ-ფრანგული მემორიალური 

ცენტრი. ლევილის ქართული აკადემია“  მმართველი 

საბჭოს შექმნის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  



  

 

 

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შვეიცარიის კონფედერაციაში რეგისტრირებული 

იურიდიული პირის – „TCR Touring Car Racing SA“-ის 

ეგიდით 2017, 2018 და 2019 წლებში საქართველოში 

ძარიანი სატრანსპორტო საშუალებათა რბოლების 

ჩატარების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. მღებრიშვილი 

 
. . . 

12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 

თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 

წლის 30 დეკემბრის №2838 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

. . . 



  

 

 

14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სურსათზე კვებით ღირებულებასა და 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული განაცხადის 

განთავსების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს ,,Mix-მშენებელი“-ს სასარგებლო წიაღისეულის 

მოპოვების ლიცენზიისგან გათავისუფლების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

 

 

. . . 



  

 

 

17. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტები 

„საქართველოს მთავრობაში სახელმწიფო მინისტრის 

თანამდებობების შემოღების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2013 წლის 29 ნოემბრის №310 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 
 

 „დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2013 წლის 5 ნოემბრის №284 დადგენილების 

ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და დიასპორის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ლიკვიდაციის 

ღონისძიებათა შესახებ“ 
 

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 16 დეკემბრის №2321 

განკარგულების  ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. ცქიტიშვილი 
 


