
ქალაქ თბილისის საკრებულოს  
სატრანსპორტო საკითხთა კომისიის  

სხდომის ოქმი №41 
 
28 თებერვალი, 2020                                                 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; 
5. დავით რურუა - კომისიის წევრი; 
6. ილია ჯიშკარიანი - კომისიის წევრი. 

 
სხდომის დღის წესრიგი: 

1. „საქართველოს დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად 
განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა 

ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების 
შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6–25 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტი (12-032005834-03; 27.02.2020); 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 
კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას შეღავათით მოსარგებლე მოქალაქეთა მგზავრობის 
ფასის/დადგენილი ტარიფის ანაზღაურების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის  18 თებერვლის №53–22 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-032005834-03; 
27.02.2020). 

სხდომას თავმჯდომარეობდა  -  თედო ისაკაძე.   

მომხსენებელი: 

• ვასილ აბულაძე  - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის 
საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე; 
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სხდომის თავმჯდომარემ გახსნა სხდომა და კომისიის წევრებს გააცნო დღის 
წესრიგი.  

 

1.  „საქართველოს დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად 
განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა 

ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი 
მგზავრობის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 
წლის 27 მარტის №6–25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-
032005834-03; 27.02.2020): 

თ.ისაკაძე - მოგესალმებით, დღევანდელ სხდომაზე განსახილველად 
წარმოდგენილია ორი საკითხი, მომხსენებელს ვთხოვ გაგვაცნოს პროექტები.  

ვ. აბულაძე - მოგესალმებით,  წარმოგიდგენთ დადგენილების პროექტებში 
ცვლილებებს. დღის წესრიგით გათვალისწინებული პირველი პროექტის 
მიხედვით, ხდება  2015 წლის 27 მარტის №6-25 დადგენილების მე-20 და 21-ე 
მუხლებიდან  (რომელიც 2020 წლის პირველი მარტიდან უნდა ამოქმედდეს) ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის ამოღება, 
რომლის როლიც დღეს მოქმედი ნორმატიული აქტების მიხედვით მდგომარეობს 
იმაში, რომ შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ მიერ ყოველი თვის 
დამთავრებიდან არაუგვიანეს მომდევნო თვის 15 რიცხვისა,  ,,სსიპ - ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოსთვის“  
წარდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე, „შპს თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიას“ უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე 
თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსებით 
ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას – 0,5 ლარი) 
შესავსებად უნაზღაურებს თანხებს. 

იმის გათვალისწინებით, რომ სსიპ - ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ტრანსპორტის განვითარების სააგენტო“ 1 მარტიდან წარმოდგენილი იქნება  
დამოუკიდებელ იურიდიულ პირად, რომელსაც ექნება დამოუკიდებელი 
აქტივები, ბალანსი, საბანკო ანგარიში, ბეჭედი და იურიდიული პირის სხვა 
რეკვიზიტები,  მიზანშეწონილია სააგენტომ, შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის“ მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, თავად 
უზრუნველყოს კომპანიისთვის შესაბამისი თანხების ანაზღაურება. 
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სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (მომხრე - 6, თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ 
დაადგინა: 

• „საქართველოს დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად 
განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა 

ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების 
შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6–25 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტი (12-032005834-03; 27.02.2020) განხილულ იქნეს 
საკრებულოს სხდომაზე. 

 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 
კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო 
გადაყვანისას შეღავათით მოსარგებლე მოქალაქეთა მგზავრობის 
ფასის/დადგენილი ტარიფის ანაზღაურების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის  18 თებერვლის №53–22 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-032005834-03; 
27.02.2020): 

ვ.აბულაძე - წარმოგიდგენთ დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეორე საკითხს. 
მოგეხსენებათ, რომ დღეის მდგომარეობით, M2 კატეგორიის ავტობუსებით 
ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის 
განხორციელებაზე ნებართვების მფლობელები ვალდებულნი არიან სსიპ ,,ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს“ 
ყოველთვიურად, დადგენილებით განსაზღრულ ვადებში, წარუდგინონ 
ინფორმაცია შეღავათიანი მგზავრობის ფასით/დადგენილი ტარიფით 
მოსარგებლე ფაქტობრივად გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობის შესახებ, 
სააგენტომ კი წარდგენილი ინფორმაცია უნდა გადაუგზავნოს ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურს, რომელმაც, 
სააგენტოს მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, უნდა უზრუნველყოს 
შესაბამისი თანხების ანაზღაურება.  

ვინაიდან 1 მარტიდან,  სსიპ -  ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ტრანსპორტის განვითარების სააგენტო“ წარმოდგენილი იქნება დამოუკიდებელ 
იურიდიულ პირად, მიზანშეწონილია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2020 წლის 18 თებერვლის №53–22 დადგენილებიდან ამოღებულ 
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