
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                               22  დეკემბერი, 2016  წელი ხუთშაბათი, 9:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 
 
 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს 

ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, ,,საქართველოს 

სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, „თამასუქის 

შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე”, 

„რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“,  ,,საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და 

,,საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

    . . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 

სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 

 

 

 

 

 

    . . . 



  

 

 

3. 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: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ 

ფონდებში რესურსების გაზრდის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის 

საკვების უვნებლობის სასაზღვრო კონტროლის წესის“ 

დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „ენერგო არაგვს“, სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ 

ოპერატორს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებული ენერგეტიკული 

სისტემა „საქრუსენერგოს“ და შპს „ენერგოტრანსს“ შორის 

დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის მოწონების 

თაობაზე“ 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

 

 
. . . 

7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „ენერჯი დეველოფმენტ 

ჯორჯიას“ შორის 2015 წლის 31 მარტს დადებულ 

ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „ენერგო ინვესტსა“ და სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ 

შორის 2015 წლის 31 მარტს დადებული ურთიერთგაგების 

მემორანდუმში  ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „ჰიდრო ენერგო 

კორპორაციას“ შორის 2015 წლის 4 ნოემბერს დადებულ 

ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“  

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 



  

 

 

10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო ქონების შპს „ალიანს მედი +“-ისათვის პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“  საქართველოს 

პრეზიდენტის 2012 წლის 30 ივლისის N30/07/03 

განკარგულებისაგან განსხვავებული პირობების დადგენისა  და 

შპს „ახალი კლინიკის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების  შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

 

 
. . . 

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი 

ქონების  შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

„ალიანს მედისათვის“  პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება  

„მედექსპერტისათვის” პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 



  

 

 

13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ზღვის  

პროდუქტებისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

ფიზიკური პირი ფრანცისკო ხაბიერ ფერნანდეს 

გოირისათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

 

 

 
. . . 

15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

სააქციო საზოგადოება  „თელასისათვის“  პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 



  

 

 

16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შპს „უნიკოსათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 

წლის 16 ოქტომბრის N2224 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოში საავიაციო ნაწილების მწარმოებელი 

ქარხნის აშენებასთან და ოპერირებასთან დაკავშირებულ 

ხელშეკრულებებში (“Shareholders Agreement” და “Turn-Key 

Agreement”) განსახორციელებელი ცვლილებების 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,შპს „ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონისა“ და მისი 

100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით ფოთის თიზ-ში 

დაფუძნებული შპს „ფოთი თიზ კომუნალური მართვა თზკ-ს“ 

მიერ საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური 

წესის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 

 
. . . 



  

 

 

19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს 

ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „მთის კურორტების განვითარების კომპანიის” მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციისათვის“ 

უძრავი ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ლ. იზორია  

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„თესლისა და სარგავი მასალის საქართველოში გავრცელების 

დამატებითი პირობების“ დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 თებერვლის №145 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 



  

 

 

23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შეღავათიანი აგროკრედიტის დასაფინანსებლად 

გასატარებელი ღონისძიების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

 
. . . 

24. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საკვებდანამატების შესახებ  ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების 

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

განხორციელების შესახებ“ 
(1) 

 

 

მომხსენებელი: კ. კახიშვილი  

. . . 



  

 

 

27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების 

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

განხორციელების შესახებ“ 
(2) 

 

 

მომხსენებელი: კ. კახიშვილი  

 

 

 

 
. . . 

28. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„შპს „GMM“ -სათვის უძრავი ქონების უსასყიდლო 

უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 მაისის 

N933 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კახიშვილი  

. . . 
29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 

სამინისტროსა და ვენეციის ბიენალეს შორის  

„გამოფენისათვის ფართის ქირავნობის შესახებ“ 

გასაფორმებელი ხელშეკრულების მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. გიორგაძე 

. . . 



  

 

 

30. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ქ. მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული 

მემკვიდრეობის დამცავ ზონებში ქალაქთმშენებლობის 

რეგულირების განსაკუთრებული რეჟიმის ამოქმედების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 აგვისტოს 

N411 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: მ. გიორგაძე 

. . . 
31. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის 

სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჩუბინიძე 

 

 

 
. . . 

32. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სტატისტიკური სამუშაოების 2017 წლის პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ"  

 

 

მომხსენებელი: მ. დაუშვილი 

. . . 
33. საიდუმლო 

(2 პროექტი)  

 

 

 

 

 
 


