
                                                                                                                     პროექტი 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება № 

  

2022 წლის __                                                                       ქ. თბილისი 

 

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის ინსტრუქციისა და დაგვა-დასუფთავების, 

ნარჩენების მართვის, ოპერატორის შერჩევის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ” ქ. 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-46 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

  

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტისა და 93-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 

„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 

პუნქტისა და ,,ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 

მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს: 

 

 მუხლი 1.  

 „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის 

დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის ინსტრუქციისა და დაგვა-

დასუფთავების, ნარჩენების მართვის, ოპერატორის შერჩევის და ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის 

№17-46 დადგენილების (სსმ, ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge, 16/12/2014  სარეგისტრაციო 

კოდი: 010260040.35.101.016054) მე-3 პუნქტით დამტკიცებული „დაგვა-დასუფთავების, 

ნარჩენების მართვის, ოპერატორის შერჩევის და ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის“ (დანართი 3) მე-9 მუხლს 

დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-5 პუნქტი: 

 „5. ამ დადგენილების მე-2 პუნქტით განსაზღვრული „დანართი N2“-ის 

(დაწესებულებებისათვის, ორგანიზაციებისათვის, ინდივიდუალური მეწარმეების, 

იურიდიული პირებისათვის და მშენებლობის ნებართვის მიმღები ფიზიკური და 

იურიდიული პირებისათვის დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების  

მოსაკრებელი) ცხრილის 31-ე გრაფით განსაზღვრული მოსაკრებელი არ ვრცელდება იმ 

მშენებარე ობიექტზე, რომელსაც ახორციელებს „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 

მაისის №10-48 დადგენილებით გათვალისწინებული პროექტის განმახორციელებელი.“ 

 

 მუხლი 2. 

 ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                           გიორგი ტყემალაძე 
  



„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის ინსტრუქციისა და დაგვა-დასუფთავების, 

ნარჩენების მართვის, ოპერატორის შერჩევის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ” ქ. 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-46 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის განმარტებითი ბარათი 

 

ა) საკრებულოს დადგენილების პროექტის მიღების მიზეზი: 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 მაისის №10-48 

დადგენილებით დამტკიცდა „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების წესი“, რომლის 

თანახმადაც ავარიული სახლების ჩანაცვლების პროგრამის განმახორციელებელია ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი 

„თბილისის განვითარების ფონდი“.  

ავარიული სახლების ჩანაცვლების პროცესის სრულყოფილად წარმართვის მიზნით, 

რომელიც თავის მხრივ გულიხმობს  ააიპ „თბილისის განვითარების ფონდის“  

დაკვეთით ახალი მრავალბინიანი სახლების მშენებლობას, მიზანშეწონილია ამ 

მშენებარე ობიექტებზე არ გავრცელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მოქმედი დაწესებულებებისათვის, ორგანიზაციებისათვის, 

ინდივიდუალური მეწარმეების, იურიდიული პირებისათვის და მშენებლობის 

ნებართვის მიმღები ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის დასახლებული 

ტერიტორიის დასუფთავების  მოსაკრებელი (შემდგომში - მოსაკრებელი). 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, წინამდებარე პროექტით ცვლილება შედის  „ქ. 

თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის ინსტრუქციისა და დაგვა-დასუფთავების, 

ნარჩენების მართვის, ოპერატორის შერჩევის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ” ქ. 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-46 

დადგენილებით დამტკიცებულ „დაგვა-დასუფთავების, ნარჩენების მართვის, 

ოპერატორის შერჩევის და ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული ნარჩენების განკარგვის წესში და განისაზღვრება, რომ  მოსაკრებელი არ 

ვრცელდება იმ მშენებარე ობიექტზე, რომელსაც ახორციელებს „ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების 

ჩანაცვლების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2022 წლის 6 მაისის №10-48 დადგენილებით გათვალისწინებული 

პროექტის განმახორციელებელი. 

ბ) პროექტის საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება: 

პროექტის მიღება არ გამოიწვევს აუცილებელი ხარჯების გამოყოფას ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან. 

გ)  ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასება, რასაც გამოიწვევს 

პროექტის მიღება (გამოცემა): 

დადგენილების ამოქმედება არ მოახდენს ზეგავლენას ბავშვთა უფლებრივ 

მდგომარეობაზე. 

დ) პროექტის ავტორი:  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია. 

ე) პროექტის წარმდგენი:  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი. 
  


