საქართველოს მთავრობა

26 თებერვალი, 2019 წელი, სამშაბათი, 11:00 საათი

დღის წესრიგი
1.

საქართველოს კანონის პროექტი
,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი
მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ”
მომხსენებელი:

გ. ქობულია

. . .
2.

საქართველოს კანონის პროექტი
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ
კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
მომხსენებელი:

ნ. მიქელაძე

. . .
3.

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი
,,ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს
უზრუნველყოფის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის
დამტკიცების შესახებ“
მომხსენებელი:

მ. ცქიტიშვილი

. . .
4.

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი
,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების
ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების
შესახებ“
მომხსენებელი:

მ. ცქიტიშვილი

. . .
5.

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი
„ტექნიკური რეგლამენტის - „სამშენებლო სამუშაოების
სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და
გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის“ დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის
№55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
მომხსენებელი:

მ. ცქიტიშვილი

. . .
6.

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი
„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „სოკარ ჯორჯია
გაზისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 23 ივნისის №1283
და „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს
„სოკარ ჯორჯია გაზისათვის“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით
პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის
16 ივლისის №1413 განკარგულებებში ცვლილების შეტანის
თაობაზე”
მომხსენებელი:

გ. ქობულია

. . .
7.

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი
,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „ზარზმაჰესს“ შორის „ხუბერი
ჰესი“ ჰიდროელექტროსადგურის შესახებ დასადები
ხელშეკრულების თაობაზე”
მომხსენებელი:

გ. ქობულია

. . .
8.

საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი
,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „ბიჯი თრეიდს“ შორის
„შუშანეთი ჰესი“ ჰიდროელექტროსადგურის შესახებ დასადები
ხელშეკრულების თაობაზე”
მომხსენებელი:

გ. ქობულია

. . .
9.

საქართველოს მთავრობის დადგენიელების პროექტები
„ტექნიკური რეგლამენტის „სხვადასხვა კატეგორიის
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ინსპექტირების
პერიოდულობისა და საფასურების“ დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №37
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”
„ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი
მისაბმელების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების
შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე”
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 1 დეკემბრის №510
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
მომხსენებელი:

გ. ქობულია

. . .
10.

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი
,,სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების
სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ”
მომხსენებელი:

ლ. დავითაშვილი

. . .
11.

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი
,,საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს სისტემის უფლებამოსილი
ორგანოს მიერ სავალდებულო სერტიფიცირებისადმი
დაქვემდებარებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა
ჯიშების თესლისა და სარგავი მასალის სერტიფიცირების
განხორციელების საფასურის ოდენობის დამტკიცების
შესახებ”
მომხსენებელი:

ლ. დავითაშვილი

. . .
12.

საიდუმლო

