
ქალაქ თბილისის საკრებულოს  
სატრანსპორტო საკითხთა კომისიის  

სხდომის ოქმი №46 
 

 
14.07.2020                                                      თბილისი, თავისუფლების მოედანი №2 

                                                                                                                                               
13:30 საათი 

                                                                                                                                               
სხდომას ესწრებოდნენ:  

1. თედო ისაკაძე - კომისიის თავმჯდომარე; 
2. შალვა ოგბაიძე - კომისიის წევრი; 
3. მიხეილ ამაშუკელი - კომისიის წევრი; 
4. დავით რურუა - კომისიის წევრი; 
5. ილია ჯიშკარიანი - კომისიის წევრი. 

 
სხდომის დღის წესრიგი: 

1. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 
დეკემბრის № 51-104 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-
0320192123-03; 10.07.20); 

2. „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით 
ავტობუსების (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების 
თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 
დეკემბრის №17-47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-
03201842-03; 02.07.2020); 

3. საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით 
ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების 
თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 
დეკემბრის №17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-
03201842-03; 02.07.2020); 

4. „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გზების 
ჩამონათვალისა და მათზე ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 

1 
 



სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 და M3 კატეგორიები) 
გაჩერების ადგილების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის №40-22 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03201842-03; 
02.07.2020); 

5. საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით 
რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე ავტობუსების (M2 კატეგორია) მოძრაობის 
მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 იანვრის №1-5 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03201842-03; 
02.07.2020); 

6. „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით 
რუსთავი თბილისის მარშრუტზე ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის 
მარშრუტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის №36-6 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტი (12-03201842-03; 02.07.2020); 

7. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3 

კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის გაცემის 
ფასის განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის, 
მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის მოქმედების ვადის, 
სანებართვო პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის 
დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2014 წლის 30 დეკემბრის №20-82 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტი (12-03201842-03; 02.07.2020); 

8. „საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროდ 
განსაზღვრული ავტობუსებით (M2 კატეგორია) მგზავრთა გადაყვანისას 
მგზავრობის ტარიფების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის №8-31 
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დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03201842-03; 
02.07.2020); 

9. „საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად 
განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ და საბაგირო 
გზით „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის 
ტარიფების, აგრეთვე ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 
დეკემბრის №20-81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-
03201842-03; 02.07.2020); 

10. „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 (12-03201842-03; 02.07.2020); 

11. „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 
საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის 
დადგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 
წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტი  (12-0320183129-03; 01.07.2020); 

12. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების 
სააგენტოს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
კოდექსის  125-ე მუხლის მე-8 და მე-12-მე-14 ნაწილებით, 1252 მუხლით, 130-
ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 135-ე-1355 მუხლებით 
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გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის 
შეფარდებული ადმინისტრაციული სახდელის (ჯარიმის) ან/და საურავის 
დარიცხვის შესახებ დადგენილების ზემდგომ ორგანოში (თანამდებობის 
პირთან) გასაჩივრებისას, საჩივრის განმხილველ და გადაწყვეტილების 
მიმღებ პირად განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2020 წლის 18 თებერვლის №53-18 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტი  (12-0320183129-03; 01.07.2020); 

13. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 135-1352 
მუხლებით, 1353 მუხლის პირველი ნაწილით, 1354 და 1355 მუხლებით 
გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისას საჯარიმო ქვითრის - 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის, 
ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და გასაჩივრების წესის დამტკიცების 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 15 
მაისის №57-52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი  (12-
0320183129-03; 01.07.2020); 

14. „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე 
მუხლის მე-8, მე-12-მე-14 ნაწილებით, 1252 მუხლით და 1353 მუხლის მე-2 
ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საჯარიმო ქვითრის - 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, 
ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგების, გასაჩივრებისა და ზემდგომ ორგანოში 
წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის №16-53 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-0320183129-
03; 01.07.2020); 

15. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 130-ე 
მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
სამართალდარღვევისას (ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანის M3 კატეგორიის ავტობუსით მგზავრების უბილეთო 
მგზავრობა, აგრეთვე ათიდან თექვსმეტი წლის ასაკამდე ბავშვების 
უბილეთოდ წაყვანა) საჯარიმო ქვითრის ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის, ჩაბარების, 
აღრიცხვაანგარიშგების, გასაჩივრებისა და ზემდგომ ორგანოში 
გადაგზავნის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
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მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-70 
დადგენილებაში შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიცპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-0320183129-03; 01.07.2020); 

16. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების 
სააგენტოს დაფუძნებისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის №52-1 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიცპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03201953-03; 
13.07.2020); 

17. „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 
მუნიცპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03201953-03; 
13.07.2020); 

18. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს 
ელექტრონული საქმისწარმოების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 თებერვლის 
№53-27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიცპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03201953-03; 
13.07.2020). 

სხდომას თავმჯდომარეობდა  -  თედო ისაკაძე. 

მომხსენებლები: 

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

• ვასილ აბულაძე - სსიპ ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს“ უფროსის მოადგილე. 

სხდომის თავმჯდომარემ გახსნა სხდომა და კომისიის წევრებს გააცნო დღის 
წესრიგი.  
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1. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 
დეკემბრის № 51-104 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-
0320192123-03; 10.07.20): 

თ.ისაკაძე - როგორც ვიცით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 
ბიუჯეტში ცვლილებები განპირობებულია ახალი კორონა ვირუსით (COVID-19) 
გამოწვეული პანდემიის გამო ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობით.   

გ.თალაკვაძე - ქალაქ თბილისის მთავრობამ მარტის დასაწყისიდანვე დაიწყო 
აქტიური მუშაობა ერთის მხრივ ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
პროგრამების/ქვეპროგრამების ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი 
პროექტებისა და ღონისძიებების დაზუსტებაზე და მეორეს მხრივ ფინანსთა 
სამინისტროსთან, წლის ბოლომდე მისაღები შემოსავლების განსაზღვრაზე. 

ფინანსთა სამინისტროდან 15 ივნისს მიღებული წერილის გათვალისწინებით, 
მუნიციპალიტეტებისათვის საგადასახადო შემოსავლებში მოსალოდნელია 
დანაკლისი. შესაბამისად, საგადასახადო შემოსავლების საორიენტაციო 
საპროგნოზო მაჩვენებელი თბილისისთვის შემცირდა 95 570,5 ათასი ლარით  (მათ 
შორის: ქონების გადასახადი - 25 000,0 ათასი ლარი და დამატებული ღირებულების 
გადასახადი - 70 570,5 ათასი ლარი).  

ასევე, მცირდება სახელმწიფო ბიუჯეტით თბილისის მუნიციპალიტეტისთვის 
გათვალისწინებული სპეციალური ტრანსფერი 35 000,0 ათასი ლარით. 

2020 წელს ფაქტიურად მიღებული შემოსავლებისა და შემოსულობების სხვა 
წყაროების პროგნოზების გათვალისწინებით, მცირდება: 

• სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - 17 500,0 ათასი ლარით;  

• მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - 2 000,0 
ათასი ლარით; 

• შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში 
(უზურფრუქტი ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 1 462,0 ათასი ლარით; 

• სანქციები (ჯარიმები და საურავები) – 8 000,0 ათასი ლარით.  

ამასთან, იზრდება:  

• გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან (ქონების 
მართვის სააგენტოს სახსრები ) - 3 000,0 ათასი ლარით;  

6 
 



• პროცენტები - 9 000,0 ათასი ლარით; 

• შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 8 000,0 ათასი 
ლარით. 

ბიუჯეტის მოცულობა სულ 137 332,5 ათასი ლარით  მცირდება და შეადგენს 1 101 
648,1 ათას ლარს. 

იზრდება შემდეგი პროგრამის/ქვეპროგრამის ასიგნებები: 

• სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდია (კოდი 01 02 05) – 12 500,0 ათასი 
ლარით; 

• სსიპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 
განვითარების სააგენტოს“ (კოდი 10 18) პროგრამის ასიგნება – 618,6 ათასი 
ლარით. 

მცირდება შემდეგი პროგრამის/ქვეპროგრამის ასიგნებები: 

• გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი 01 01 01) ქვეპროგრამის ასიგნებები – 
9 942,1 ათასი ლარით; 

• სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი 01 
02 01) – 36 317,5 ათასი ლარით; 

• საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის 
მოდერნიზაცია (კოდი 01 02 02) – 1 000,0 ათასი ლარით; 

• საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და 
აღდგენა-რეკონსტრუქცია (კოდი 02 01) პროგრამის ასიგნება – 17 425,1 ათასი 
ლარით; 

• საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით 
(მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი 
ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება (კოდი 06 02 11) – 18 250,0 ათასი 
ლარით; 

• ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის (კოდი 10 08) – 12,5 ათასი ლარით. 

გარდა ამისა, დაემატა შემდეგი ახალი პროგრამა/ქვეპროგრამა: 

• მეტროს სადგურების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია (კოდი 01 02 03) – 2 000,0 
ათასი ლარით; 
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• თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურების II ფაზა (კოდი 10 
47) – 1 025,0 ათასი ლარით; 

• თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 48) – 675,0 
ათასი ლარით. 

ასევე, სსიპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანული განვითარების 
სამსახურის“ და სსიპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის 
განვითარების სააგენტოს“ შერწყმასთან დაკავშირებით (ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 10 ივნისის №20.605.758 განკარგულება), დაზუსტდა 
სსიპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 
განვითარების სააგენტოს“ (კოდი 10 18) პროგრამის სახელწოდება და მომუშავეთა 
რიცხოვნობა. კერძოდ, გაიზარდა სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მომუშავეთა რიცხოვნობა 
54 ერთეულით და განისაზღვრა 135 ერთეულით, ხოლო სსიპ „ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის ურბანული განვითარების სამსახურის“ მომუშავეთა 
რიცხოვნობა შემცირდა 56 ერთეულით. 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერის შემცირების 
გათვალისწინებით, წარმოდგენილ პროექტში დაზუსტებულია სპეციალური 
ტრანსფერის ფარგლებში დასაფინანსებელი ღონისძიებები ქვეპროგრამაში 
საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია (კოდი 
01 02 02).  

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (კენჭისყაში მონაწილეობა მიიღო კომისიის ხუთმა წევრმა. მომხრე 
- 5; თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ დაადგინა: 
 
• ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 
დეკემბრის № 51-104 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-
0320192123-03; 10.07.20) განხილული იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

 

2. „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი 
საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 
კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-47 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
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მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03201842-03; 
02.07.2020): 

თ.ისაკაძე - დღის წესრიგით გათვალისწინებული მომდევნო საკითხები 
ძირითადად არის    ტექნიკური სახის და განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ 
ამჟამად მიმდინარეობს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების - ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის 
განვითარების სააგენტოს“ და ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანული 
განვითარების სამსახურის“ რეორგანიზაცია.  

ვ.აბულაძე - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 10 ივნისის 
№20.605.758 განკარგულებით დაიწყო ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირების - ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს“ და ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ურბანული განვითარების სამსახურის“ რეორგანიზაცია. რის შედეგადაც, მოხდება 
თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოსთან“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
სსიპ - ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანული განვითარების სამსახურის“ 
შერწყმა. რეორგანიზაციას  თან ახლავს სტრუქტურული ან/და ორგანიზაციული 
ცვლილებები. 

გარდა ამისა, 2020 წლის 12 ივნისს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო და 19 
ივნისიდან ამოქმედდა საკანონმდებლო პაკეტი, რომლითაც ცვლილებები შევიდა 
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, 
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“, „საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ“, 
„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონებში, საქართველოს კანონში 
„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი“,  საქართველოს 
კანონში „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ და ყველა ზემოაღნიშნულ 
საკანონმდებლო აქტში ტერმინი „ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანა“ შეიცვალა ტერმინით „მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 
საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანა“, შესაბამისად ამ ფაქტმა გამოიწვია 
ტექნიკური სახის ცვლილებები ყველა იმ აქტში რომლებსაც დღეს წარმოგიდგენთ.    

ცვლილება შედის „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით 
ავტობუსების (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-47 
დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი: (www.matsne.gov.ge), 16/12/2014, სარეგისტრაციო 
კოდი: 310060000.35.101.016051) და დადგენილების სათაური ყალიბდება შემდეგი 
რედაქციით: 
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„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2  კატეგორია) 
მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“. 

დადგენილების პრეამბულა ყალიბდება შემდეგი რედაქციით: 

„საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 
მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ბ“ 
ქვეპუნქტის და 75–ე მუხლის „ე.დ“ ქვეპუნქტის, „საავტომობილო ტრანსპორტის 
შესახებ” საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-11 პუნქტის, „ნორმატიული 
აქტების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 და 25-ე მუხლების 
შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს“. 

დადგენილების პირველი პუნქტი ყალიბდება  შემდეგი რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 
პირველი ივლისის №20.689.866 განკარგულების პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით 
დადგენილი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2  კატეგორია) 
მარშრუტები, დანართის შესაბამისად“. 

დადგენილება ამოქმედდება 2020 წლის 16 ივლისიდან. 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (კენჭისყაში მონაწილეობა მიიღო კომისიის ხუთმა წევრმა. მომხრე - 
5; თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ დაადგინა: 

 
• „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი 

საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 
კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-47 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტo (12-03201842-03; 
02.07.2020) განხილული იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

3. საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი 
საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 
კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03201842-03; 
02.07.2020): 
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ვ.აბულაძე - ცვლილება შედის „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ 
საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით 
ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 
დადგენილებაში (სსმ, ვებ-გვერდი: (www.matsne.gov.ge ), 16/12/2014, სარეგისტრაციო 
კოდი: 300330000.35.101.016050) და დადგენილების სათაური ყალიბდება შემდეგი 
რედაქციით: 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მარშრუტების 
დამტკიცების თაობაზე“. 

დადგენილების პრეამბულა ყალიბდება შემდეგი რედაქციით: 

„საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 
მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ბ“ 
ქვეპუნქტის და 75–ე მუხლის „ე.დ“ ქვეპუნქტის, „საავტომობილო ტრანსპორტის 
შესახებ” საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-11 პუნქტის, „ნორმატიული 
აქტების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 და 25-ე მუხლების 
შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს“. 

დადგენილების პირველი პუნქტი ყალიბდება  შემდეგი რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 
პირველი ივლისის №20.689.866 განკარგულების პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით 
დადგენილი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) 
მარშრუტები, დანართის შესაბამისად“. 

დადგენილება ამოქმედდება 2020 წლის 16 ივლისიდან. 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (კენჭისყაში მონაწილეობა მიიღო კომისიის ხუთმა წევრმა. 
მომხრე - 5; თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ დაადგინა: 

• საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი 
საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 
კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03201842-03; 
02.07.2020) განხილული იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 
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4. „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გზების 
ჩამონათვალისა და მათზე ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო 
გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 და M3 კატეგორიები) გაჩერების 
ადგილების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის №40-22 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტი (12-03201842-03; 02.07.2020): 

ვ.აბულაძე - დადგენილების პროექტის თანახმად, ცვლილება შედის 
„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გზების 
ჩამონათვალისა და მათზე ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო 
გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 და M3 კატეგორიები) გაჩერების ადგილების 
დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 
წლის 29 მარტის №40-22 დადგენილებაში და დადგენილების სათაური  
ყალიბდება შემდეგი რედაქციით: 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გზების 
ჩამონათვალისა და მათზე რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით 
ავტობუსების (M2 და M3 კატეგორიები) გაჩერების ადგილების დამტკიცების 
თაობაზე“. 

დადგენილების პირველი მუხლი ყალიბდება  შემდეგი რედაქციით: 

,,დამტკიცდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 
პირველი ივლისის №20.689.866 განკარგულების პირველი პუნქტის „გ“ 
ქვეპუნქტით დადგენილი  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში გზების ჩამონათვალი და მათზე რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 და M3 კატეგორიები) გაჩერების 
ადგილები, დანართის შესაბამისად“. 

დადგენილება ამოქმედდება  გამოქვეყნებისთანავე.  

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (კენჭისყაში მონაწილეობა მიიღო კომისიის ხუთმა წევრმა. 
მომხრე - 5; თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ დაადგინა: 

• „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გზების 
ჩამონათვალისა და მათზე ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო 
გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 და M3 კატეგორიები) გაჩერების 
ადგილების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის №40-22 დადგენილებაში ცვლილების 
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შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტი (12-03201842-03; 02.07.2020) განხილული იქნეს 
საკრებულოს სხდომაზე. 

5. საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი 
საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით რუსთავი-თბილისის 
მარშრუტზე ავტობუსების (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების 
დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 
წლის 20 იანვრის №1-5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-
03201842-03; 02.07.2020): 

ვ.აბულაძე - პროექტის თანახმად, ცვლილება შედის დადგენილების სათაურში და 
ყალიბდება შემდეგი რედაქციით:  

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე 
ავტობუსების (M2 კატეგორია) მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“. 

პროექტის თანახმად, დადგენილების პრეამბულა ყალიბდება შემდეგი 
რედაქციით: „საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტის და 
75-ე მუხლის „ე.დ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს 
ორგანული კანონის მე-20 და 25-ე მუხლების, „საავტომობილო ტრანსპორტის 
შესახებ” საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-11 პუნქტის შესაბამისად, 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს“. 

დადგენილების პირველი მუხლი ყალიბდება შემდეგი რედაქციით: ,,დამტკიცდეს 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის პირველი ივლისის 
№20.689.866 განკარგულების პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით დადგენილი 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე 
ავტობუსების (M2 კატეგორია) მარშრუტები, დანართის შესაბამისად“. 

დადგენილება ამოქმედდება გამოქვეყნებისთანავე. 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (კენჭისყაში მონაწილეობა მიიღო კომისიის ხუთმა წევრმა. 
მომხრე - 5; თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ დაადგინა: 

• საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი 
საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით რუსთავი-თბილისის 
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მარშრუტზე ავტობუსების (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების 
დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2017 წლის 20 იანვრის №1-5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი 
(12-03201842-03; 02.07.2020) განხილული იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

6. „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი 
საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით რუსთავი თბილისის 
მარშრუტზე ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტის დამტკიცების 
თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 
იანვრის №36-6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03201842-03; 
02.07.2020): 

ვ.აბულაძე - ცვლილება შედის დადგენილების სათაურში და  ყალიბდება შემდეგი 
რედაქციით:  

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე 
ავტობუსების (M3 კატეგორია) მარშრუტის, აგრეთვე ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გზების ჩამონათვალისა და 
მათზე რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით რუსთავი-თბილისის 
მარშრუტზე მომუშავე ავტობუსების (M3 კატეგორიები) გაჩერების ადგილების 
დამტკიცების თაობაზე“. 

ამასთან, დადგენილების 1-ლი და მე-2 მუხლები ყალიბდება შემდეგი რედაქციით:  

„მუხლი 1. დამტკიცდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 
წლის პირველი ივლისის №20.689.866 განკარგულების პირველი პუნქტის „ე“ 
ქვეპუნქტით დადგენილი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით 
რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე ავტობუსების (M3 კატეგორია) მარშრუტი, ამ 
განკარგულების  დანართი №1-ის შესაბამისად.  

მუხლი 2. დამტკიცდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 
წლის პირველი ივლისის №20.689.866 განკარგულების პირველი პუნქტის „ე“ 
ქვეპუნქტით დადგენილი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში იმ გზების ჩამონათვალი და მათზე ავტობუსების 
(M3 კატეგორია) გაჩერებების ადგილები, სადაც რეგულარული სამგზავრო 
გადაყვანის მიზნით რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე მომუშავე ავტობუსები (M3 
კატეგორია) გაჩერდებიან ამ განკარგულების დანართი №2-ის შესაბამისად“. 
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დადგენილება ამოქმედდება გამოქვეყნებისთანავე. 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (კენჭისყაში მონაწილეობა მიიღო კომისიის ხუთმა წევრმა. 
მომხრე - 5; თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ დაადგინა: 

• „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი 
საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით რუსთავი თბილისის 
მარშრუტზე ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტის 
დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2019 წლის 25 იანვრის №36-6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი 
(12-03201842-03; 02.07.2020) განხილული იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

7. „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3 

კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის გაცემის ფასის 
განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის, მასში 
გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო 
პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის დამტკიცების 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 
დეკემბრის №20-82 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-
03201842-03; 02.07.2020): 

ვ.აბულაძე - პროექტის თანახმად, დადგენილების სათაური ყალიბდება ახალი 
რედაქციით:  

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებებით) ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა 
კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის 
მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის 
წესის დამტკიცების შესახებ“. 

ცვლილებები შედის ასევე დადგენილების პრეამბულაში, პირველ და მეორე 
პუნქტში. 

ასევე, დადგენილების მე-2 პუნქტით დამტკიცებული ,,ქ. თბილისის 
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო 
რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებებით ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში  მონაწილეობის, მასში 
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გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო 
პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის“ სათაური ყალიბდება 
ახალი რედაქციით: 

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებებით) ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში  მონაწილეობის, მასში 
გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო 
პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის თანდართული წესი“. 

ცვლილებები შედის ასევე წესის პირველ მუხლში, მე-2 მუხლის ,,ა“ქვეპუნქტში, მე-17 
მუხლის ,,თ“ ქვეპუნქტში და მე-18 მუხლის ,,ი“ ქვეპუნქტში. 

დადგენილება ამოქმედდება  გამოქვეყნებისთანავე. 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (კენჭისყაში მონაწილეობა მიიღო კომისიის ხუთმა წევრმა. 
მომხრე - 5; თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ დაადგინა: 

• „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3 

კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის გაცემის ფასის 
განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის, მასში 
გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო 
პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის დამტკიცების 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 
დეკემბრის №20-82 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-
03201842-03; 02.07.2020) განხილული იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

8. „საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროდ 
განსაზღვრული ავტობუსებით (M2 კატეგორია) მგზავრთა გადაყვანისას 
მგზავრობის ტარიფების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის №8-31 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03201842-03; 02.07.2020): 

ვ.აბულაძე - წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის მიხედვით, ცვლილება შედის 
„საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროდ 
განსაზღვრული ავტობუსებით (M2 კატეგორია) მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის 
ტარიფების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
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საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის №8-31  დადგენილებაში და დადგენილების 
სათაური ყალიბდება შემდეგი რედაქციით:  

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის 
რეგულირებად სფეროდ განსაზღვრული ავტობუსებით (M2 კატეგორია) მგზავრთა 
გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების დამტკიცების შესახებ“.  

ცვლილებები შედის ასევე დადგენილების პრეამბულასა და პირველ მუხლში.  

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (კენჭისყაში მონაწილეობა მიიღო კომისიის ხუთმა წევრმა. 
მომხრე - 5; თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ დაადგინა: 

• „საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროდ 
განსაზღვრული ავტობუსებით (M2 კატეგორია) მგზავრთა გადაყვანისას 
მგზავრობის ტარიფების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის №8-31 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03201842-03; 
02.07.2020) განხილული იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

9. „საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად 
განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ და საბაგირო გზით 
„ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების, 
აგრეთვე ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით 
(მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას 
ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03201842-03; 
02.07.2020): 

ვ.აბულაძე - პროექტის თანახმად დადგენილების სათაური ყალიბდება შემდეგი 
რედაქციით: 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 
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კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ და საბაგირო გზით 
„ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების, 
აგრეთვე ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით 
(მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ფასდაკლების სისტემის 
დამტკიცების შესახებ“.  

ცვლილებები შედის ასევე დადგენილების პრეამბულაში, პირველი მუხლის პირველ 
პუნქტში, მეორე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების პრეამბულაში, მესამე 
პუნქტში, მესამე და მეოთხე მუხლებში. 

დადგენილება ამოქმედდება  გამოქვეყნებისთანავე. 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (კენჭისყაში მონაწილეობა მიიღო კომისიის ხუთმა წევრმა. 
მომხრე - 5; 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, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ და საბაგირო გზით 
„ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის 
ტარიფების, აგრეთვე ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03201842-03; 
02.07.2020) განხილული იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

10. „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-
03201842-03; 02.07.2020): 
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ვ.აბულაძე - პროექტის თანახმად, დადგენილების სათაური ყალიბდება შემდეგი 
რედაქციით:  

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის 
რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და 
მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო 
გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის 
შესახებ“. 

ცვლილებები შედის ასევე დადგენილების პრეამბულაში, პირველ  და მეორე 
მუხლებში,  41 მუხლის პირველ პუნქტში, მე-5 მუხლის პრეამბულაში, მე-6 და მე-8 
მუხლებში, მე-18-21-ე მუხლებში და 22-ე მუხლში. 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (კენჭისყაში მონაწილეობა მიიღო კომისიის ხუთმა წევრმა. 
მომხრე - 5; 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-
03201842-03; 02.07.2020) განხილული იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

11. „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 
საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის 
დადგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 
წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი  
(12-0320183129-03; 01.07.2020): 

ვ.აბულაძე - პროექტის თანახმად, დადგენილებაში შედის გარკვეული ცვლილებები. 
უფრო კონკრეტულად, დადგენილების პრეამბულა ყალიბდება შემდეგი რედაქციით:  

„საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 
მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 
საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და 25-ე მუხლის, 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსისა და „საგზაო 
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მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის   შესაბამისად,  ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს“. 

ასევე, დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული „ქალაქ თბილისის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების 
რეგულირების წესის“ მე-2 მუხლის „ქ“ ქვეპუნქტი ყალიბდება შემდეგი რედაქციით: 

„ქ) სააგენტო – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 
ურბანული განვითარების სააგენტო“;  

მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი ყალიბდება შემდეგი რედაქციით: 

„ზ) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 და M3 
კატეგორიები) დამტკიცებული მარშრუტების, აგრეთვე საქართველოს ტერიტორიაზე 
შიდა რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ 
საზღვრებში შემომავალი ავტობუსების (M2 და M3 კატეგორიები) დამტკიცებული 
მარშრუტების“; 

მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ყალიბდება შემდეგი რედაქციით: 

„ბ)  საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
რეგულარული სამგზავრო გადაყვანით დაკავებული სატრანსპორტო საშუალებების 
პარკირებისათვის“; 

მე-11 მუხლის მე-5 პუნქტით დამტკიცებული დანართი №1 ყალიბდება 
თანდართული რედაქციით. 

დადგენილება ამოქმედდება  2020 წლის 16 ივლისიდან. 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (კენჭისყაში მონაწილეობა მიიღო კომისიის ხუთმა წევრმა. 
მომხრე - 5; თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ დაადგინა: 

• „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 
საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის 
დადგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 
წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი  
(12-0320183129-03; 01.07.2020) განხილული იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

12. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 
- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს 
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საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის  125-ე 
მუხლის მე-8 და მე-12-მე-14 ნაწილებით, 1252 მუხლით, 130-ე მუხლის მე-4 
ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 135-ე-1355 მუხლებით გათვალისწინებული 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის შეფარდებული 
ადმინისტრაციული სახდელის (ჯარიმის) ან/და საურავის დარიცხვის შესახებ 
დადგენილების ზემდგომ ორგანოში (თანამდებობის პირთან) გასაჩივრებისას, 
საჩივრის განმხილველ და გადაწყვეტილების მიმღებ პირად განსაზღვრის 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 
თებერვლის №53-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი  (12-
0320183129-03; 01.07.2020): 

ვ.აბულაძე - პროექტის თანახმად, ცვლილება შედის დადგენილების სათაურში და 
ყალიბდება შემდეგი რედაქციით:  

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების 
სააგენტოს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე 
მუხლის მე-8 და მე-12-მე-14 ნაწილებით, 1252 მუხლით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის 
„ა“ ქვეპუნქტით, 135-ე–1355 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევებისათვის შეფარდებული ადმინისტრაციული სახდელის 
(ჯარიმის) ან/და საურავის დარიცხვის შესახებ დადგენილების ზემდგომ ორგანოში 
(თანამდებობის პირთან) გასაჩივრებისას, საჩივრის განმხილველ და 
გადაწყვეტილების მიმღებ პირად განსაზღვრის შესახებ“. 

ცვლილებები შედის ასევე დადგენილების პირველ და მესამე მუხლებში.  

დადგენილება ამოქმედდება  2020 წლის 16 ივლისიდან.  

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (კენჭისყაში მონაწილეობა მიიღო კომისიის ხუთმა წევრმა. 
მომხრე - 5; თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ დაადგინა: 

• „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების 
სააგენტოს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის  
125-ე მუხლის მე-8 და მე-12-მე-14 ნაწილებით, 1252 მუხლით, 130-ე მუხლის მე-
4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 135-ე-1355 მუხლებით გათვალისწინებული 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის შეფარდებული 
ადმინისტრაციული სახდელის (ჯარიმის) ან/და საურავის დარიცხვის შესახებ 
დადგენილების ზემდგომ ორგანოში (თანამდებობის პირთან) გასაჩივრებისას, 
საჩივრის განმხილველ და გადაწყვეტილების მიმღებ პირად განსაზღვრის 
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შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 
თებერვლის №53-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი  (12-
0320183129-03; 01.07.2020) განხილული იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

13. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 135–1352 

მუხლებით, 1353 მუხლის პირველი ნაწილით, 1354 და 1355 მუხლებით 
გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისას საჯარიმო ქვითრის - 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის, 
ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და გასაჩივრების წესის დამტკიცების 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 15 მაისის 
№57-52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი  (12-0320183129-03; 
01.07.2020): 

ვ.აბულაძე - წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის მიხედვით, ცვლილება შედის   
დადგენილების პრეამბულასა და პირველ მუხლში.  

ასევე, ცვლილებები შედის საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
კოდექსის 135-1352 მუხლებით, 1353 მუხლის პირველი ნაწილით, 1354 და 1355 
მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისას საჯარიმო ქვითრის – 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის, ჩაბარების, 
აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და გასაჩივრების წესის: 

ა) მეორე მუხლში;  

ბ) მესამე მუხლის მეშვიდე პუნქტით დამტკიცებული წესის დანართ 1-ში; 

გ) მესამე მუხლის მერვე პუნქტში; 

დ) მეოთხე მუხლის მერვე პუნქტით დამტკიცებული წესის დანართ 2-ში; 

ე) მეოთხე მუხლის მეცხრე პუნქტში. 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (კენჭისყაში მონაწილეობა მიიღო კომისიის ხუთმა წევრმა. 
მომხრე - 5; თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ დაადგინა: 

• საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 135–1352 

მუხლებით, 1353 მუხლის პირველი ნაწილით, 1354 და 1355 მუხლებით 
გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისას საჯარიმო ქვითრის - 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის, 
ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და გასაჩივრების წესის დამტკიცების 
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შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 15 
მაისის №57-52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი  (12-
0320183129-03; 01.07.2020) განხილული იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

14. „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე 
მუხლის მე-8, მე-12-მე-14 ნაწილებით, 1252 მუხლით და 1353 მუხლის მე-2 
ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საჯარიმო ქვითრის - 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, 
ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგების, გასაჩივრებისა და ზემდგომ ორგანოში 
წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის №16-53 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტი (12-0320183129-03; 01.07.2020): 

ვ.აბულაძე - წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის მიხედვით, ცვლილება შედის 
დადგენილების პრეამბულაში. 

ასევე ცვლილებები შედის შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ მიერ 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის 
მე-8, მე-12-მე-14 ნაწილებით, 1252 მუხლით და 1353 მუხლის მე-2 ნაწილით 
გათვალისწინებულ სამართალდარღვევებზე საჯარიმო ქვითრის – 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, 
ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგების, გასაჩივრებისა და ზემდგომ ორგანოში 
წარდგენის წესის 32 მუხლის მეშვიდე პუნქტით დამტკიცებული წესის დანართი 6-
ში და მერვე მუხლის მეორე პუნქტში. 

დადგენილება ამოქმედდება  2020 წლის 16 ივლისიდან. 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (კენჭისყაში მონაწილეობა მიიღო კომისიის ხუთმა წევრმა. 
მომხრე - 5; თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ დაადგინა: 

• „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე 
მუხლის მე-8, მე-12-მე-14 ნაწილებით, 1252 მუხლით და 1353 მუხლის მე-2 
ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საჯარიმო ქვითრის - 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, 
ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგების, გასაჩივრებისა და ზემდგომ ორგანოში 
წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის №16-53 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
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დადგენილების პროექტი (12-0320183129-03; 01.07.2020) განხილული იქნეს 
საკრებულოს სხდომაზე. 

15. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 130-ე 
მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
სამართალდარღვევისას (ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო 
გადაყვანის M3 კატეგორიის ავტობუსით მგზავრების უბილეთო მგზავრობა, 
აგრეთვე ათიდან თექვსმეტი წლის ასაკამდე ბავშვების უბილეთოდ წაყვანა) 
საჯარიმო ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, 
მისი შედგენის, ჩაბარების, აღრიცხვაანგარიშგების, გასაჩივრებისა და ზემდგომ 
ორგანოში გადაგზავნის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-70 
დადგენილებაში შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიცპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-0320183129-03; 01.07.2020): 

ვ.აბულაძე - პროექტის თანახმად, დადგენილების სათაური  ყალიბდება შემდეგი 
რედაქციით: 

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 130-ე მუხლის 
მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას 
(რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის M3 კატეგორიის ავტობუსით მგზავრების 

უბილეთო მგზავრობა, აგრეთვე ათიდან თექვსმეტი წლის ასაკამდე ბავშვების 
უბილეთოდ წაყვანა) საჯარიმო ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
ოქმის ფორმის, მისი შედგენის, ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგების, გასაჩივრებისა 
და ზემდგომ ორგანოში გადაგზავნის წესის დამტკიცების შესახებ“. 

ცვლილებები შედის ასევე დადგენილების პრეამბულაში, დადგენილებით 
დამტკიცებული წესის სათაურში, მე-3 მუხლის 1 და 11 პუნქტებში, მე-4 მუხლის მე-3 
და 31 პუნქტებში, მე-4 მუხლის მე-10 პუნქტით დამტკიცებული წესის დანართი 2-ში,  
მე-4 მუხლის მე-10 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტსა და მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტში.  

დადგენილება ამოქმედდება 2020 წლის 16 ივლისიდან. 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (კენჭისყაში მონაწილეობა მიიღო კომისიის ხუთმა წევრმა. 
მომხრე - 5; თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ დაადგინა: 

• საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 130-ე 
მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
სამართალდარღვევისას (ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო 
გადაყვანის M3 კატეგორიის ავტობუსით მგზავრების უბილეთო მგზავრობა, 
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აგრეთვე ათიდან თექვსმეტი წლის ასაკამდე ბავშვების უბილეთოდ წაყვანა) 
საჯარიმო ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, 
მისი შედგენის, ჩაბარების, აღრიცხვაანგარიშგების, გასაჩივრებისა და ზემდგომ 
ორგანოში გადაგზავნის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-70 
დადგენილებაში შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიცპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-0320183129-03; 01.07.2020) 
განხილული იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

16. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 
– ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს 
დაფუძნებისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის №52-1 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიცპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03201953-03; 13.07.2020): 

ვ.აბულაძე - პროექტის თანახმად დადგენილების სათაური ყალიბდება შემდეგი 
რედაქციით: 

 „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 
განვითარების სააგენტოს დაფუძნებისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“; 

ცვლილება შედის დადგენილების პირველ და მე-2 მუხლებში და ყალიბდება 
შემდეგი რედაქციით:  

„მუხლი 1.“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს, 
მასთან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანული განვითარების 
სამსახურის შერწყმის შედეგად, ეწოდოს „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო“. 

„მუხლი 2.“  

დამტკიცდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის - „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 
ურბანული განვითარების სააგენტოს“ დებულება დანართის შესაბამისად. 
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გ) მე-3 მუხლის შემდეგ ემატება შემდეგი შინაარსის 31 მუხლი: 

„მუხლი 31.“ 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 
განვითარების სააგენტო წარმოადგენს  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მერიის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის, ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირების - ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოსა და ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის ურბანული განვითარების სამსახურის უფლებამონაცვლეს“. 

ძალადაკარგულად ცხადდება „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ურბანული განვითარების სამსახურის დაფუძნებისა და დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის 
№52-2 დადგენილება. 

დადგენილება ამოქმედდება 2020 წლის 16 ივლისიდან. 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (კენჭისყაში მონაწილეობა მიიღო კომისიის ხუთმა წევრმა. 
მომხრე - 5; თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ დაადგინა: 

• „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების 
სააგენტოს დაფუძნებისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის №52-1 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიცპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03201953-03; 
13.07.2020) განხილული იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

17. „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 
მუნიცპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03201953-03; 
13.07.2020): 
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ვ.აბულაძე - პროექტის თანახმად, დადგენილების სათაური ყალიბდება ახალი 
რედაქციით: 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 
კატეგორიის ავტობუსებით რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას შეღავათით 
მოსარგებლე მოქალაქეთა მგზავრობის ფასის/დადგენილი ტარიფის 
ანაზღაურების შესახებ“. 

დადგენილების პრეამბულა ყალიბდება შემდეგი რედაქციით: 

„საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 
პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე 
მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3 
კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის გაცემის ფასის 
განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის, მასში 
გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო 
პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-
82 დადგენილების, „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 
დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 
წლის 27 დეკემბრის №51-104 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული 
„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი“-ს  მე-13 და მე-14 
მუხლების შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
ადგენს:“  

დადგენილების პირველი და მე-2 მუხლები ყალიბდება შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 1“. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ  საზღვრებში M2 
კატეგორიის ავტობუსებით რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის 
განხორციელებაზე ნებართვების მფლობელების: შპს „თბილ ლაინ“-ის (ს/ნ 
404392260), შპს „კაპიტალ გრუპ“-ის (ს/ნ 202353194), შპს „თბილ ქარ“-ის (ს/ნ 
404393241) და შპს „ფაბლიქ ქარ“-ის (ს/ნ 404392411) (შემდგომში - ნებართვების 
მფლობელები) მიერ, „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 
დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 
წლის 27 დეკემბრის №51-104 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული 
„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის“  მე-13 და მე-14 
მუხლების ქვეპროგრამის „საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა 
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ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო 
და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება (კოდი: 06 02 11)“ 
ღონისძიებებით  (M2 კატეგორიის იმ ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის 
ფასის/დადგენილი ტარიფის  გადახდა ხორციელდება ელექტრონული 
აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით) გათვალისწინებული შეღავათიანი 
მგზავრობის ფასით/დადგენილი ტარიფით მოსარგებლე მოქალაქეთა მგზავრობა 
ხორციელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და 
სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის მიერ გაცემული სამგზავრო 
პლასტიკური ბარათების მეშვეობით, ხოლო ფაქტობრივად გადაყვანილ 
მოქალაქეთა მგზავრობის ფასი/დადგენილი ტარიფი  ანაზღაურდება 
შემდეგნაირად: 

ა) ნებართვების მფლობელებმა, ყოველი თვის დამთავრებიდან არაუგვიანეს 
მომდევნო თვის 10 რიცხვისა, გარდა 2019 წლის დეკემბერში და 2020 წლის იანვარ-
თებერვალში ფაქტობრივად გადაყვანილისა, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს წარუდგინონ 
ინფორმაცია შეღავათიანი მგზავრობის ფასით/დადგენილი ტარიფით მოსარგებლე 
ფაქტობრივად გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობის შესახებ, ხოლო 2019 წლის 
დეკემბერში და 2020 წლის იანვარ-თებერვალში შეღავათიანი მგზავრობის 
ფასით/დადგენილი ტარიფით მოსარგებლე ფაქტობრივად გადაყვანილ მგზავრთა 
რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია ზემოაღნიშნულ სააგენტოს წარუდგინონ 
არაუგვიანეს 2020 წლის 10 მარტისა; 

ბ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა 
- ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 
განვითარების სააგენტომ უზრუნველყოს ამ მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად 
მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ნებართვების მფლობელებისათვის 
შეღავათიანი მგზავრობის ფასით/დადგენილი ტარიფით მოსარგებლე თითოეულ 
მგზავრზე მგზავრობის ფასის/დადგენილი ტარიფის სრული ოდენობის 
შესავსებად, 50%-ის ოდენობით თანხის ანაზღაურება (ერთი და იმავე დღის 
განმავლობაში მე-2 და ყოველი მომდევნო მგზავრობისას განსაზღვრული 0,65-
ლარიანი მგზავრობის ფასის შემთხვევაში შეღავათიანი მგზავრობის 
ფასით/დადგენილი ტარიფით  მოსარგებლე ფაქტობრივად გადაყვანილ 
თითოეულ მგზავრზე 0,33 ლარის ანაზღაურება) 2020 წლის დამტკიცებული 
ბიუჯეტის ქვეპროგრამიდან „საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო 
და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება“ (კოდი: 06 02 11). 
ამავე ქვეპროგრამიდან განხორციელდეს ნებართვების მფლობელების მიერ 
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წარმოდგენილი 2019 წლის დეკემბრის თვის შეღავათიანი მგზავრობის 
ფასით/დადგენილი ტარიფით  მოსარგებლე ფაქტობრივად გადაყვანილ მგზავრთა 
რაოდენობის შესაბამისი თანხების ანაზღაურება. 

„მუხლი 2“ 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 
დეკემბრის №51-104 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული „ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის“  მე-13 მუხლის 
ქვეპროგრამის „საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას  უფასო 
და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება“ (კოდი: 06 02 11) 
ღონისძიებებით (M2 კატეგორიის იმ ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის 
ფასის/დადგენილი ტარიფის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული 
აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით) გათვალისწინებულ შეღავათიანი 
მგზავრობის ფასით/დადგენილი ტარიფით   მოსარგებლე მოქალაქეებს, სტატუსის 
შეცვლის შემთხვევაში, მოეხსნათ შეღავათიანი მგზავრობის უფლება.“ 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის აუცილებლობა გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ 
ამჟამად ხორციელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის 
განვითარების სააგენტოს და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანული 
განვითარების სამსახურის რეორგანიზაცია. რეორგანიზაცია ხორციელდება ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოსთან ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანული განვითარების სამსახურის შერწყმით. 
შერწყმის შედეგად ახალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 
სახელწოდებად განისაზღვრება  „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო“. 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (კენჭისყაში მონაწილეობა მიიღო კომისიის ხუთმა წევრმა. 
მომხრე - 5; თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ დაადგინა: 

• „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 
კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას შეღავათით მოსარგებლე მოქალაქეთა მგზავრობის 
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ფასის/დადგენილი ტარიფის ანაზღაურების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 თებერვლის №53-22 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიცპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03201953-03; 
13.07.2020) განხილული იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

 

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს ელექტრონული 
საქმისწარმოების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 თებერვლის №53-27 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიცპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03201953-03; 
13.07.2020): 

ვ.აბულაძე - პროექტის თანახმად, დადგენილების სათაური ყალიბდება შემდეგი 
რედაქციით: 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 
განვითარების სააგენტოს ელექტრონული საქმისწარმოების წესის დამტკიცების 
შესახებ“. 

ბ) დადგენილების პირველი მუხლი ყალიბდება შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 1“ 

დამტკიცდეს „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 
ურბანული განვითარების სააგენტოს“ ელექტრონული საქმისწარმოების წესი 
დანართის შესაბამისად. 

დადგენილების პროექტის თანახმად ძალადაკარგულად ცხადდება „ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ურბანული განვითარების სამსახურის ელექტრონული საქმისწარმოების  წესის 
დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 
წლის 18 თებერვლის №53-31 დადგენილება. 

ცვლილებები შედის დადგენილებით დამტკიცებულ „ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს 
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