
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                             19 ოქტომბერი, 2017  წელი, ხუთშაბათი, 10:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 

1. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

   „საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების ტექსტის 

მიღების მიზნით, მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე“   

 

 

მომხსენებელი: მ. ჯანელიძე 

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების 

სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა 

და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება  

„არასახელმწიფო საერო საუნივესიტეტო საშუალო სკოლა 

შოვისათვის“  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი 

ქონების იჯარის უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის 

მიცემის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

 
. . . 



  

 

 

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს 

„SAYALI“-სათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების 

შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2011 წლის 15 დეკემბრის 

N15/12/06 განკარგულებით განსაზღვრულისაგან განსხვავებული 

პირობების დადგენისა და  შპს „SAYALI“-ს მიმართ საქმიანობის 

ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 13 დეკემბრის N1959 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და და შპს ,,SAYALI“-ს 

მიმართ საქმიანობის ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა 

განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოსათვის ქონების გაცვლაზე თანხმობის მიცემის 

თაობაზე” 

(2 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრის კორექტირების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 



  

 

 

7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განსახლების 

სამოქმედო გეგმის განხორციელების ხელშესაწყობად რიგ 

ღონისძიებათა განხორციელების  შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

 
. . . 

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ავსტრიან 

ჯორჯიან დეველოპმენტისათვის“ იჯარის უფლებით 

გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, გუდაურის სარეკრეაციო 

ტერიტორიაზე,  მდებარე მიწის ნაკვეთების 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 



  

 

 

11. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტები 

,,ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, დაბა ბაკურიანის 

სარეკრეაციო ტერიტორიაზე,  მდებარე მიწის ნაკვეთების 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი 

დავალების დამტკიცების შესახებ” 

(2 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,რელიეფის და დაბრკოლებების ელექტრონული მონაცემების 

დანერგვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

 
. . . 

13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს 

ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„ლასკადურა ჰესის“ თაობაზე საქართველოს მთავრობასა და შპს 

„ლასკადა ენერჯის“ შორის დასადები შეთანხმებისა და  

საქართველოს მთავრობას, შპს „ლასკადა ენერჯის“, სს 

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს 

„გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს 

„ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის 

კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის შესახებ“ 

 



  

 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „ეგ-ს“  შორის დასადები 

შეთანხმებისა და  საქართველოს მთავრობას, შპს „ეგ-ს“, სს 

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს 

„გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს 

„ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის 

კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „ნახიდური ჰესს“ შორის 

დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი 

 
. . . 

17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული 

სისტემის კომერციულ ოპერატორსა“ და  შპს „ხვამლს“ შორის 

2015 წლის 1 აპრილს „ჯონოული 1“ 

ჰიდროელექტროსადგურის შესახებ დადებულ 

ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი 

. . . 



  

 

 

18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „ჰიდრო ენერგო 

კორპორაციას“ შორის 2015 წლის 4 ნოემბერს დადებულ 

ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი 

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს მთავრობას, სს „სუფსა ენერჯის“, სს 

„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ 

ოპერატორს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებული ენერგეტიკული 

სისტემა „საქრუსენერგოს“ და შპს „ენერგოტრანსს“ შორის 

დასადები შეთანხმების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

ქვემო-ქართლის რეგიონში  „მტკვრის კასკადი 4“ 

ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის ტექნიკურ-

ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ფლობის და 

ოპერირების თაობაზე ინტერესთა გამოხატვაში 

გამარჯვებული პირის გამოვლენის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი 

 
 

. . . 



  

 

 

21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქ. თბილისში „დიღომი“ ჰიდროელექტროსადგურის 

მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, 

მშენებლობის, ფლობის და ოპერირების თაობაზე 

ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის 

გამოვლენის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  

. . . 
22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ 

სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის 

საშუალებით განხორციელების შესახებ“ 

(2 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ი. ელოშვილი  

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,2017  წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო 

პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის  N638 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 
 

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,კაპიტალური პროექტებისათვის დაგეგმილი 

გადასახდელების მიმდინარე დანიშნულების ხარჯებში 

გადატანის თაობაზე საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროსათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო 



  

 

 

 
 
 
 

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2017  

წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2017  წლის 9 მარტის №121 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 
 

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,კაპიტალური პროექტებისათვის დაგეგმილი 

გადასახდელების მიმდინარე დანიშნულების ხარჯებში 

გადატანის თაობაზე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის თანხმობის 

მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო 

. . . 
25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის 

გამოყოფის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 

წლის 4 მაისის №864 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი   

. . . 



  

 

 

26. 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 

 
 
 
 

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და ერთობლივ 

საწარმოს - Spea Engineering S.p.A. & IRD Engineering S.R.L-ს 

შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
28. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „მაინინგ გრუპის“ სასარგებლო წიაღისეულის 

მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

. . . 



  

 

 

29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 
,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა 

სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული 

შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ს. სუბარი 

. . . 
30. საიდუმლო 

(2 პროექტი) 

 

 

 
 
 

 

 


