
  

 

 

 
12 ივლისი, 2021  წელი  

ორშაბათი, 11.00 საათი     

                                 
 

დღის წესრიგი 

 

1. საქართველოს კანონის პროექტი 

„რეგულირების საფასურის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის 

განვითარების სტრატეგიის 2021-2025 წლებისთვის და 

საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების 

სტრატეგიის 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმის 

დამტკიცების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,შპს „ამერი დეველოპმენტის“ საქმიანობის ხელშესაწყობად 

რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა 



  

 

 

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს 

„სითი ლოფტისათვის“  პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  შპს 

„აი ჯი აგროსათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტები 

,,შენობების, შენობების ნაწილების და შენობების ელემენტების 

ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების 

შესახებ“  
 

 

„მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის 

ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №255 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“  
 

 

„განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების (მათ შორის, 

რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობის 

ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №257 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. თურნავა  

. . . 



  

 

 

7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,პირისათვის საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მინიჭების შესახებ” 

(3 პროექტი) 

 

 

 

მომხსენებელი: ლ. ხუციშვილი 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სამორინეს მოწყობისათვის სანებართვო მოსაკრებლის წლიური 

განაკვეთებისა და შეღავათების დადგენის თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2012 წლის 11 ივლისის N250 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ლ. ხუციშვილი 

. . . 
9. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში 

მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის 

განაკვეთების, საფასურის გადახდევინების წესისა და მომსახურების 

ვადების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 

დეკემბრის №509 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: რ. ბრეგაძე 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, გუდაურის სარეკრეაციო 

ტერიტორიაზე მდებარე 9158.00 კვ.მ გეგმარებითი არეალის 

კორექტირებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ი. ქარსელაძე 

. . . 



  

 

 

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასა“ 

და China Nuclear Industry 23 Constrution Co., Ltd-ს შორის 

გაფორმებულ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” 

(2 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ი. ქარსელაძე 

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„თევზჭერის ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ 

დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2005 

წლის 11 აგვისტოს №138 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 



  

 

 

13. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„ტექნიკური რეგლამენტის − აჯამეთის აღკვეთილის მენეჯმენტის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №79 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

 

   „ტექნიკური რეგლამენტების: „მარიამჯვარის სახელმწიფო ნაკრძალის ფუნქციონირების დროებითი 

რეგულირების წესის“, „ყაზბეგის ეროვნული პარკისფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“, 

„გარდაბნის აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“, „ჭაჭუნის 

აღკვეთილისფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“, „ყორუღის აღკვეთილის 

ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“, „ივრის აღკვეთილისფუნქციონირების დროებითი 

რეგულირების წესის“, „ბაწარა-ბაბანეურის დაცული ტერიტორიების ფუნქციონირების დროებითი 

რეგულირების წესის“, „სამეგრელოსბუნების ძეგლების კომპლექსის ფუნქციონირების დროებითი 

რეგულირების წესის“, „ქცია-ტაბაწყურის აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითი 

რეგულირებისწესის“, „ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების ფუნქციონირების დროებითი 

რეგულირების წესის“, „თეთრობის აღკვეთილის ფუნქციონირების დროებითირეგულირების წესის“, 

„ბორჯომხარაგაულის დაცული ტერიტორიების ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“, 

„ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიებისფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესისა“ და 

„თუშეთის დაცული ტერტორიების ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის“ დამტკიცების 

თაობაზესაქართველოს მთავრობის 2014 წლის 16 იანვრის №84 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ; 

 

 „ტექნიკური რეგლამენტის – კინტრიშის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის დამტკიცების 

თაობაზე" საქართველოს მთავრობის  2021  წლის 28 აპრილის№197 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ; 

 

„ტექნიკური რეგლამენტის – თბილისის ეროვნული პარკის მენეჯმენტის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 აპრილის №216 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

 

„ტექნიკური რეგლამენტის – მაჭახელას ეროვნული პარკის მენეჯმენტის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის  2018 წლის 12 ივნისის №332 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

 

 „ტექნიკური რეგლამენტის − ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის  2015 წლის 14 ივლისის №349 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ; 

 

„ტექნიკური რეგლამენტის - მტირალას ეროვნული პარკის მენეჯმენტის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 აგვისტოს №413 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

 

„ტექნიკური რეგლამენტის – კოლხეთის ეროვნული პარკისა და კაცობურის აღკვეთილის მენეჯმენტის 

გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის  2019  წლის 5 დეკემბრის №601 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

 

„ტექნიკური რეგლამენტის – ალგეთის ეროვნული პარკის, დაშბაშის კანიონის ბუნების ძეგლის, 

ბირთვისის ბუნების ძეგლისა და სამშვილდის კანიონის ბუნების ძეგლის მენეჯმენტის გეგმის 

დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის  2020  წლის 9 ნოემბრის №672 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ” 

 

 

 

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი 

. . . 



  

 

 

14. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის 2021-2030 წლების 

სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქალაქო თანასწორობისა და 

ინტეგრაციის 2021-2030 წლების სახელმწიფო სტრატეგიის 2021-

2022 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. ახვლედიანი  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


