
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                                26 სექტემბერი, 2017  წელი, სამშაბათი, 12:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

,,საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ“, ,,სახელმწიფო 

ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, საქართველოს 

ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“, „არბიტრაჟის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 

„საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში" 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „საინვესტიციო საქმიანობის 

ხელშეწყობისა და გარანტიის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე" 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტი 

„სამოქალაქო აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) მიერ სს 

„ბაზისბანკი’’- სთვის სესხის გაცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

 



  

 

 

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) მიერ სს 

„ბაზისბანკი’’- სთვის გარანტიის გაცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„2017 წელს განხორციელებული ტენდერების შედეგად 

წარმოქმნილი ეკონომიის შემდგომი გამოყენების 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 8 ივნისის 

N1172 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სააქციო საზოგადოება „აკურას“ სახელმწიფო საკუთრებაში 

არსებული აქციების მართვის უფლებით, პირდაპირი 

გადაცემის ფორმით, ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების 

მართვის სააგენტოსათვის“ გადაცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია   

. . . 



  

 

 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

ფიზიკური პირისათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის 

შპს „ნატურა თი კომპანისათვის“ იჯარის უფლებით 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური 

მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის უსასყიდლოდ 

საკუთრებაში გადაცემის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი 

„ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელისათვის" 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 



  

 

 

12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

 
. . . 

13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,2023 წლის მსოფლიო სათხილამურო და სნოუბორდის 

ფრისტაილის ჩემპიონატის მასპინძლობის კანდიდატად 

საქართველოს სამთო-სათხილამურო კურორტების 

(გუდაურის და/ან ბაკურიანის) წარდგენისა და აღნიშნული 

ჩემპიონატის მასპინძელი კანდიდატების არჩევნებში 

მონაწილეობის საფასურის გადახდის შპს „მთის კურორტების 

განვითარების კომპანიისთვის“ დავალების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების 

კომპანიისთვის“ საქონლისა და მომსახურების 

შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ − სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო 

საზღვაო აკადემიის მიერ  სახელმწიფო შესყიდვის 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  



  

 

 

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „დეკას“ შორის „დეკა 

ჰესის“ შესახებ დასადები ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „კამარა ენერჯის“ და სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ 

შორის დასადები შეთანხმების თაობაზე“ 

 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ სისტემაში 

გარანტირებული სიმძლავრისა და გარანტირებული 

სიმძლავრის წყაროების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2010 წლის 15 ივლისის №193 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი 

. . . 



  

 

 

19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვთა და 

მოზარდთა სარეაბილიტაციო ცენტრს, საქართველოს 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროსა და სსიპ - „სახელმწიფო ქონების ეროვნულ 

სააგენტოს“  შორის  ,,შეზღუდული შესაძლებლობის 

ბავშვთა და მოზრდილთა სარეაბილიტაციო ცენტრის 

მშენებლობის თაობაზე” გასაფორმებელი ხელშეკრულების 

მოწონების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული 

სტრატეგიის და საქართველოს ეროვნული 

ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების 2017-

2018 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი  

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ” საქართველოს 

მთავრობის 2017 წლის 13 აპრილის №773 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. იზორია 

. . . 



  

 

 

22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანიის“ მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში 

არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

მიერ განსახორციელებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ტექნიკური რეგლამენტის „სამშენებლო სამუშაოების 

ხარჯთაღრიცხვის  ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის 

დადგენის  მეთოდიკა“ დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

 
. . . 

25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი თაფლი საჩინოს“ I 

ხარისხის ხე-ტყით  უზრუნველყოფის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

. . . 



  

 

 

26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქალაქ თბილისის მუნიცილაპიტეტის მერიის მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ნარმანია 

 


