
ქალაქ თბილისის საკრებულოს  
სატრანსპორტო საკითხთა კომისიის  

სხდომის ოქმი №56 
 
29.12.2020                                                                  თბილისი, თავისუფლების მოედანი №2 

                                                                                                                             13:00 საათი 
                                                                                                                                                      
სხდომას   ესწრებოდნენ:  
 

1. შალვა ოგბაიძე - კომისიის თავმჯდომარე; 
2. გიორგი ახვლედიანი - კომისიის წევრი; 
3. ილია ჯიშკარიანი - კომისიის წევრი; 
4. დავით რურუა - კომისიის წევრი; 
5. მიხეილ მესხი - კომისიის წევრი. 

 
სხდომის დღის წესრიგი: 

1. „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი 
ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო 
პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, ნებართვის მოქმედების ვადის, 
ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, სანებართვო მოწმობის 
ფორმის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის 
შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“  ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის 7 დეკემბრის №32-110 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-032035966-
03; 24.12.2020); 

2. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებული სისტემის 
დანერგვის, 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 
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თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულის დადგენილების პროექტი (12-
032036344-03; 28.12.2020). 

სხდომას თავმჯდომარეობდა  -  შალვა ოგბაიძე. 

მომხსენებლები: 

• ვასილ აბულაძე -  სსიპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა 
და ურბანული განვითარების სააგენტოს“ უფროსის მოადგილე. 

სხდომის თავმჯდომარემ გახსნა სხდომა და კომისიის წევრებს გააცნო დღის 
წესრიგი.  

შ.ოგბაიძე - მოგესალმებით, მომხსენებელს ვთხოვ წარმოადგინოს განსახილველი 
საკითხები. 

ვ.აბულაძე - წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით, ცვლილება შედის 
„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი 
ავტომობილით – ტაქსით (M1კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, 
ნებართვის გაცემის წესის, ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის 
ფასისა და მისი გადახდის წესის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის 
მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განახლების და 
დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის 
7 დეკემბრის №32-110 დადგენილებაში და დადგენილების მე-2 მუხლის  მე-2 
პუნქტი ყალიბდება შემდეგი რედაქციით: 
 
2. ამ დადგენილების პირველი მუხლის „ბ.ა“ ქვეპუნქტით დამატებული 63 
პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ამოქმედდეს 2022 წლის პირველი იანვრიდან.“ 

 
წარმოდგენილი ცვლილებით, 2022 წლის პირველ იანვრამდე გადავადდა 
დადგენილების იმ ჩანაწერის მოქმედება, რომლის თანახმადაც, „B“ კატეგორიის 
ნებართვა გაიცემა იმ შემთხვევაში, თუ ნებართვის მაძიებელი აკმაყოფილებს 
შემდეგ პირობას - მსუბუქ ავტომობილს-ტაქსს (M1 კატეგორია), რომლითაც 
ნებართვის მაძიებელს სურს განახორციელოს მგზავრთა გადაყვანა, საჭის 
მდებარეობა აქვს მარცხნივ. აღნიშნული ინიციატივა შემუშავდა ქვეყანაში 
არსებული ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე, შესაბამისად 
ავტომობილებს რომლებსაც საჭე აქვთ მარჯვნივ შესაძლებლობა ექნებათ 2022 წლის 
იანვრამდე გააგრძელონ საქმიანობა. 
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დადგენილების პროექტი შეთანხმებულია საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროსთან. 
 
სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (მომხრე - 5, თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0), კომისიამ 
დაადგინა: 

• „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი 
ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო 
პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, ნებართვის მოქმედების ვადის, 
ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, სანებართვო მოწმობის 
ფორმის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის 
შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“  ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის 7 დეკემბრის №32-110 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-032035966-
03; 24.12.2020) განხილული იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

2. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სამგზავრო 
გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებული სისტემის დანერგვის, 
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 საკრებულის დადგენილების პროექტი (12-032036344-03; 
28.12.2020). 

ვ.აბულაძე - წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით, ცვლილება შედის ზ/ა 
დადგენილების მე-2 პუნქტით დამტკიცებულ „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების 
ინტეგრირებული სისტემის დანერგვის,  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 
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გადახდის თანდართული წესის 181 მუხლის მე-6 პუნქტში. კერძოდ, აღნიშნული 
პუნქტი ყალიბდება შემდეგი რედაქციით: 
 
„6. სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული 
ნებართვის მფლობელი ვალდებულია საწვავის და სხვა საქონლის და 
მომსახურების შესყიდვა განახორციელოს კონსოლიდირებული ტენდერის 
საშუალებით, კონსოლიდირებულ ტენდერში გამარჯვებული 
პრეტენდენტ(ებ)ისაგან (თუ ასეთი საქონელი და მომსახურება წარმოადგენს 
სახელმწიფო შესყიდვების კონსოლიდირებული ტენდერის შესყიდვის ობიექტს). 
აღნიშნულისგან განსხვავებული პირობები შეიძლება დადგინდეს ქ. თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობის სამართლებრივი აქტით.“ 
 
ზ/ა პუნქტში სიახლეს წარმოადგენს ბოლო წინადადება: „აღნიშნულისგან 
განსხვავებული პირობები შეიძლება დადგინდეს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობის სამართლებრივი აქტით“. 
 
ცვლილებები გამოწვეულია შემდეგი გარემოებებიდან გამიმდინარე: ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-82 
დადგენილებით დამტკიცებული წესის 181 მუხლის მე-4 პუნქტის მიხედვით  
„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა, ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეთანხმებით, ნებართვის მფლობელთან 
აფორმებს ხელშეკრულებას, რომლითაც უნდა დარეგულირდეს მომსახურების 
გაწევის წესი და პირობები, მათ შორის მომსახურების სანაცვლოდ გადასახდელი 
თანხის ანაზღაურების ოდენობა და წესი.  მომსახურების სანაცვლოდ 
გადასახდელი თანხა დაანგარიშდება აუდიტორული კომპანიის დასკვნის 
საფუძველზე“, ხოლო 41 პუნქტის მიხედვით „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მთავრობა, ამ მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების 
გაფორმებამდე, განსაზღვრავს სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების 
ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული ავტობუსების მომსახურების გაწევასთან 
დაკავშირებულ პირობებს, მათ შორის, მომსახურების სანაცვლოდ გადასახდელი 
თანხის (მძღოლის შრომის ანაზღაურება, საწვავის ხარჯი და ავტობუსის 
ექსპლუატაციის სხვა ხარჯები) ოდენობას და უნაზღაურებს ნებართვების 
მფლობელებს მომსახურების სანაცვლოდ გადასახდელ თანხას. ინტეგრირებულ 
სისტემაში ჩართულ ავტობუსებზე მგზავრობის ფასის გადახდა ხორციელდება 
მხოლოდ ელექტრონული გადახდის საშუალებებით.“ ამასთან, იმავე მუხლის მე-6 
პუნქტის მიხედვით „სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებულ 
სისტემაში ჩართული ნებართვის მფლობელი ვალდებულია საწვავის და სხვა 
საქონლის და მომსახურების შესყიდვა განახორციელოს კონსოლიდირებული 
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