
  

 

 

       

 

       

საქართველოს მთავრობა                             27 ოქტომბერი, 2017  წელი, პარასკევი, 12:00 საათი 

 
                                

 

 

დღის წესრიგი 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 
„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ", „საავტომობილო 

ტრანსპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის შესახებ", „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და 

თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის 

შესახებ" და „საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის 

შესახებ" 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
2. საქართველოს კანონის პროექტი 

„საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი 

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიმართ შპს 

„ენგურჰესის“ ფინანსური ვალდებულებების 3 წლით 

გადავადების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

 
. . . 



  

 

 

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ 

ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,თბილისის „აბრეშუმის გზის“ ფორუმის ორგანიზების  

სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია  

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სს „საპარტნიორო ფონდის“ წესდების დამტკიცებისა და 

კაპიტალის ფორმირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2011 წლის 2 ივნისის №230 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. გახარია 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

 „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ 

ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

 
 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და 

აღჭურვის  2017 წლის სახელმწიფო პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ”  საქართველოს მთავრობის 2017 

წლის 26 იანვრის N32 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოში მოსახლეობის დაბერების საკითხებზე 

სახელმწიფო პოლიტიკის კონცეფციის 2017-2018 წლების 

ეროვნული სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ტექნიკური რეგლამენტის - „ადრეული და სკოლამდელი 

აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების 

სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმები“ დამტკიცების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 



  

 

 

12. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ტექნიკური რეგლამენტის  - „ადრეული და სკოლამდელი 

აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში კვების 

ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების 

ნორმები“ დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო 

 
 
 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის 

დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

სახელმწიფო სტანდარტების დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ა. ჯეჯელავა 

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში 

ზოგიერთი სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. მღებრიშვილი  

. . . 



  

 

 

16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და Soosung Engineering Co. 

Ltd-ს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის“ მიერ საქონლისა 

და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 9 

მარტის №120 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 23 

ივნისის №1285 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ზ. ალავიძე 

. . . 
19. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„მეფუტკრეობის სასოფლო–სამეურნეო კოოპერატივების ერთიანი 

საწარმოო უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის  

7 ივლისის N326 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 



  

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი  

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო 

კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 

წლის 29 მარტის N150 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის 

ეროვნული სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევის ვადისა 

და საფასურის დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს  

მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის №59 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

 
. . . 

22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ჯორჯიან რესორს კომპანია“-ზე გაცემული 

სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლა-მოპოვების 

ლიცენზიაში ცვლილების შეტანაზე და დამატებითი 

სალიცენზიო პირობების განსაზღვრაზე  სსიპ - გარემოს 

ეროვნული სააგენტოსათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

 


