
ქალაქ თბილისის საკრებულოს  
სატრანსპორტო საკითხთა კომისიის  

სხდომის ოქმი №37 
 
20 ნოემბერი, 2019                                          თბილისი, თავისუფლების მოედანი №2 
                                                                                                                                13:00 საათი 

 
                                                                                                                                               

სხდომას ესწრებოდნენ:  

1. თედო ისაკაძე - კომისიის თავმჯდომარე. 
2. შალვა ოგბაიძე - კომისიის წევრი. 
3. მიხეილ ამაშუკელი - კომისიის წევრი. 
4. გიორგი ახვლედიანი - კომისიის წევრი. 

 
სხდომის დღის წესრიგი: 

• „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტი (12-0319319121-03.15.11.2019). 

სხდომას თავმჯდომარეობდა  -  თედო ისაკაძე.   

მომხსენებლები: 

• გაიოზ თალაკვაძე  - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის  საფინანსო 
საქალაქო სამსახურის უფროსი; 

• ლევან  მიქაია - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის  საფინანსო 
საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე; 

სხდომის თავმჯდომარემ გახსნა სხდომა და კომისიის წევრებს გააცნო დღის 
წესრიგი.  

გ.თალაკვაძე - წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტით, ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის მთლიანი მოცულობა 
განისაზღვრა 1 020 000.0 ათასი ლარით, რაც 2019 წლის თავდაპირველად 
დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში, რომელიც შეადგენდა 927 631.5 ათას 
ლარს, გაზრდილია 92 368.5 ათასი ლარით. 2019 წლის ბიუჯეტით დედაქალაქის 
პრიორიტეტები განისაზღვრა შემდეგნაირად: 

 
• სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენისთვის 

გათვალისწინებულია 122 046.1 ათასი ლარი. პრიორიტეტის ფარგლებში 
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთების 
პროგრამისათვის გათვალისწინებულია 92 187,6 ათასი ლარი, მათ შორის 
რაიონების გზების მოვლა-შეკეთების ქვეპროგრამებისთვის ჯამში  44 087,6 
ათასი ლარი. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 1105,7 ათასი კვმ გზის 
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კაპიტალური და 693.2 ათასი კვმ გზის მიმდინარე შეკეთება. ტრანსპორტის 
განვითარების პროგრამისთვის განსაზღვრულია 29 858,5 ათასი ლარი, მათ 
შორის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების 
ღონისძიებებისათვის - 17 258,5 ათასი ლარი და საქალაქო სამგზავრო 
ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაციისათვის - 12 600,0 
ათასი ლარი; 
 

• ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და 
ავარიული შენობების გამაგრებისთვის გათვალისწინებულია 269 046.9 
ათასი ლარი. პრიორიტეტის ფარგლებში, ქალაქის განვითარების 
ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში (95 943,5 ათასი ლარი), გაგრძელდება 
უკვე დაწყებული პროექტების დაფინანსება, როგორიცაა ისტორიულ-
კულტურული ძეგლების, სადარბაზოებისა და მუზეუმების რეაბილიტაცია, 
გუდიაშვილის, თაბუკაშვილის, ფურცელაძის ქუჩების რეაბილიტაცია. 
ასევე, პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ისეთი 
მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა ავარიული შენობების გამაგრება 
15 000,0 ათასი ლარის ოდენობით, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია 
სავარაუდოდ 15 შენობის გამაგრება; საინჟინრო ნაგებობების და 
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-
რეკონსტრუქციისთვის 45 414,1 ათასი ლარი, მათ შორის სანიაღვრე და 
საკანალიზაციო ქსელების მოწყობა-რეკონსტრუქციის, სანიაღვრე 
კოლექტორების მშენებლობა რეაბილიტაციისთვის 5 403,3 ათასი ლარი, 
ხიდებისა და გვირაბების მოწყობა-რეაბილიტაციისათვის 
გათვალისწინებულია 24 603,1 ათასი ლარი, საყრდენი კედლების 
მშენებლობა რეკონსტრუქციისთვის 5 107,7 ათასი ლარი და სხვა. 
პროგრამისთვის გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია 
- 22 000,0 ათასი ლარი, რომლიც ფარგლებშიც გათვალისწინებულია ქ. 
თბილისის მასშტაბით გარე ქსელის განვითარება 2,0 მლნ ლარის 
ოდენობით. ქვეპროგრამისათვის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 
რაიონებში გათვალისწინებულია 60 229,2 ათასი ლარი; 
 

• ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნების და გაუმჯობესებისთვის 
გათვალისწინებულია 111 348.1 ათასი ლარი. პრიორიტეტის ფარგლებში 
გამწვანების ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 43 056,1 ათასი 
ლარი, მათ შორის ახალი სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაციისთვის 15 126,3 
ათასი ლარი, მცენარეთა შესყიდვა-დარგვისთვის 9 000,0 ათასი ლარი, 
ეკოსერვისის ფუნქციონირების ხარჯები განისაზღვრება 10 000,0 ათასი 
ლარით. დასუფთავების ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 62 
000,0 ათასი ლარი, მათ შორის სხვადასხვა ზომის ნაგავშემკრები 
კონტეინერების შეძენისთვის 3 000,0 ათასი ლარი, მყარი საყოფაცხოვრებო 
ნარჩენების პოლიგონზე პირველი და მეორე უჯრედის შეფუთვა-
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კონსერვაციისა და გაზის შეკრების, უტილიზაციისა და ღირებულ 
პროდუქტად გარდაქმნისათვის საჭირო ღონისძიებებისათვის 8 000,0 ათასი 
ლარი. თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის 
განვითარების ხელშეწყობისთვის 6 292,0 ათასი ლარი; 

 
• ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობისთვის გათვალისწინებულია 7 127.5 

ათასი ლარი; 

 
• ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარებისთვის 

გათვალისწინებულია 38 296.3 ათასი ლარი;  

 
• ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფისთვის 

გათვალისწინებულია 151 695.8 ათასი ლარი. პრიორიტეტის ფარგლებში 
ჯანდაცვის პროგრამისათვის განსაზღვრულია 16 722,0 ათასი ლარი, მათ 
შორის გათვალისწინებულია და გრძელდება ,,ც" ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის, 
ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსების და 
ტრანსპლანტაციის ქვეპროგრამები, აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე 
ბავშვთა რეაბილიტაცია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება, 
ტრანსპლანტაცია. სოციალური დაცვის პროგრამებისთვის ჯამში 
გათვალისწინებულია 134 973,8 ათასი ლარი, მათ შორის, პროგრამისთვის 
საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მეტროთი და საბაგიროთი უფასოდ 
ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურება; 

 

• პროგრამისთვის განათლება გათვალისწინებულია 168 559.6 ათასი ლარი. 
პრიორიტეტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს სკოლამდელი 
აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობას 144 668,9 ათასი ლარის 
ოდენობით, რომლის ფარგლებშიც დღეის მდგომარეობით ფინანსდება 185 
საბავშვო ბაღი. 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 15 ბაღის 
დემონტაჟი და მშენებლობის დაწყება და გაგრძელდება ავარიული ბაღის 
შენობების გამაგრება; 

 

• პროგრამისთვის კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა 
გათვალისწინებულია 41 835.5 ათასი ლარი. 2020 წელს გაგრძელდება 
მუნიციპალური თეატრების დაფინანსება, სახელოვნებო განათლების 
ხელშეწყობა, მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა, სპორტული 
ღონისძიებების დაფინანსება, წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების 
წახალისება, პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა, სპორტული 
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მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია, კულტურის დაწესებულებების 
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები, 
მწრვთვნელთა მხარდაჭერა, ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა 
და სხვა კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები; 

 

• პროგრამისთვის საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 
გათვალისწინებულია 6 601.2 ათასი ლარი;  
 

• პროგრამისთვის ქალაქ თბილისის წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი ორგანოები გათვალისწინებულია  103 442.9 ათასი ლარი. 

 

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების 
საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 979 569.3 ათასი ლარის ოდენობით. მათ 
შორის: 

 გადასახადები 675 608.9 ათასი ლარი; 
 გრანტები 100 963,0 ათასი ლარი; 
 სხვა შემოსავლები 202 997,4 ათასი ლარი; 

 
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯები პროექტით 
განსაზღვრულია 735 468.4 ათას ლარით. 
 
წარმოდგენილი პროექტით არაფინანსური აქტივების ცვლილება შეადგენს 227 
166,3 ათას ლარს. 
 
ფინანსური აქტივების ცვლილება 430,7 ათასი ლარი. 
 
2020 წლისათვის ვალდებულებების ცვლილება (17 365,3) ათასი ლარი, რომელიც 
მთლიანად ვალდებულებების კლებას შეადგენს. 
 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტით 
სარეზერვო ფონდი განსაზღვრულია 2 500,0 ათასი ლარის ოდენობით. ასევე, 
პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია წინა წლებში აღებული სესხების 
დაფარვა, მათ შორის, მუნიციპალიური განვითარების ფონდის სესხის დაფარვა 3 
336,3 ათასი ლარი და ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება 
(ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)) 15 345,7 ათასი 
ლარი, თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება 528,5 ათასი 
ლარი, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო 
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი განსაზღვრულია 2 000,0 ათასი ლარის 
ოდენობით. 
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