
  

 

 

 
31 მაისი, 2021  წელი  

ორშაბათი, 14.00 საათი     

                                 
 

დღის წესრიგი 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტები 

„ვაზისა და ღვინის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და  „საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში“ 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების  რკ 

„ნარუჯასათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 



  

 

 

3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოსათვის ქონების გაცვლაზე თანხმობის მიცემის 

თაობაზე” 

(1) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოსათვის ქონების გაცვლაზე თანხმობის მიცემის 

თაობაზე“ 

(2) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ფროფერთი დეველოპმენტ ჰოლდინგის“ საქმიანობის 

ხელშესაწყობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 



  

 

 

6. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტები 

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

„სახელმწიფო პროგრამის − სუბსიდირების მექანიზმი 

სპორტული ობიექტებისა და საბავშვო ბაღების 

ხელშეწყობისთვის“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის №50 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

„საკრედიტო საგარანტიო სქემის სახელმწიფო პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის  

29 მარტის №163 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ელექტროენერგიის ბაზრის მოდელის კონცეფციის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 

16 აპრილის N246 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

 
. . . 

8. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ელექტროენერგეტიკის სექტორში მცირე საწარმოს 

მაჩვენებლების განსაზღვრის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 



  

 

 

9. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სახელმწიფო ქონების საპრივატიზებო/სარეალიზაციო 

საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო თანხის/საწყისი 

სარეალიზაციო საფასურის, სარგებლობაში გადაცემის 

საფასურისა და საწყისი სარგებლობაში გადაცემის 

საფასურის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 10 სექტემბრის  №570 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
10. ინფორმაცია ძირითადი მაკროეკონომიკური პროგნოზებისა 

და საქართველოს სამინისტროების ძირითადი 

მიმართულებების შესახებ 

 

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

 „გ. კაკაურიძის საქართველოს მთავრობის მიერ 

საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ ძირითადი 

მაკროეკონომიკური პროგნოზებისა და საქართველოს 

სამინისტროების ძირითადი მიმართულებების შესახებ 

ინფორმაციასთან დაკავშირებით მომხსენებლად დანიშვნის 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. ხუციშვილი 

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საგადასახადო შეთანხმებების გაფორმების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ლ. ხუციშვილი 

 
 

. . . 



  

 

 

12. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საბაჟო საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის 

საქმიანობის ნებართვების გაცემის წესებისა და პირობების 

შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2019 წლის 16 სექტემბრის №455 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ლ. ხუციშვილი 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,პირისათვის საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის 

მინიჭების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ლ. ხუციშვილი 

. . . 
14. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„დანერგე მომავალი“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 თებერვლის 

№56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

 
 


