
ქალაქ თბილისის საკრებულოს  
სატრანსპორტო საკითხთა კომისიის  

სხდომის ოქმი №68 
 
23.07.2021                                                                  თბილისი, თავისუფლების მოედანი №2 
                                                                                                                                               10:30 საათი                                                                                                                                                         
სხდომას  ესწრებოდნენ:  
 

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

 

სხდომის დღის წესრიგი: 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 
„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №71-
134 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-032120333-03; 
22.07.2021). 

სხდომა წარიმარათა თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის და 
საფინანსო-საბიუჯეტო, იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა 
დაცვის, ეკონომიკური განვითარების საინვესტიციო პოლიტიკის და საერთაშორისო 
ურთიერთობების, სარევიზიო, განათლებისა და კულტურის კომისიებთან ერთად. 

მომხსენებელი: 

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

გ. თალაკვაძე - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში ცვლილებები 
ხორციელდება მიმდინარე წელს მისაღები შემოსულობების პროგნოზების 
გათვალისწინებით, რომლის თანახმად, იზრდება შემოსავლების ნაწილში დამატებული 
ღირებულების გადასახადი - 42 450,1 ათასი ლარით (საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტროს 2021 წლის 9 ივლისის N04-03/87474 წერილის საფუძველზე, განახლებული 
მაკროეკონომიკური და ფისკალური პროგნოზების გათვალისწინებით დღგ-ს 
საპროგნოზო მოცულობის ზრდა), სხვა შემოსავლების ნაწილში სათამაშო ბიზნესის 
მოსაკრებელი - 6 000,0 ათასი ლარით, სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 
(შემოსავალი სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან) - 10,000.0 ათასი ლარით, 
არაფინანსური აქტივების კლებიდან (არაწარმოებული აქტივები (მიწა)) მისაღები 
შემოსავლები - 1 000,0 ათასი ლარის ოდენობით. საგადასახადო შემოსავლების ზრდის 
პარალელურად, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2021 წლის 9 ივლისის N04-
03/87474 წერილის საფუძველზე, მცირდება გრანტების ნაწილში სხვა დონის სახელმწიფო 
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ერთეულებიდან მიღებული გრანტები (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) - 25 000,0 
ათასი ლარით (საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 27 აპრილის N632 განკარგულებით, 
„საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით 
გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდიდან თბილისის მუნიციპალიტეტისათვის ინფრასტრუქტურული პროექტების 
ნაწილობრივი დაფინანსების მიზნით) და განისაზღვრება 5 000,0 ათასი ლარის 
ოდენობით. შესაბამისად, წარმოდგენილი პროექტით ბიუჯეტის მოცულობა ჯამურად 
იზრდება 34 450,1 ათასი ლარით და შეადგენს 1 226 976,9 ათას ლარს. 

ასევე, წარმოდგენილ პროექტში გათვალისწინებულია, ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის ზოგიერთი სტრუქტურული ერთეულის, რაიონის გამგეობის და 
საბიუჯეტო ორგანიზაციის დამატებითი მოთხოვნების და გადანაწილების შესახებ 
წინადადებები.  აღნიშნულისა და დამატებითი რესურსის გათვალისწინებით ასიგნებები 
გადანაწილდა შემდეგ პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე: 

იზრდება შემდეგი პროგრამის/ქვეპროგრამის ასიგნებები: 

• სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი 01 02 01) 
- 1 000,0 ათასი ლარით; 

• საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია 
(კოდი 01 02 02) - 6 000,0 ათასი ლარით; 

• საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია (კოდი 01 02 05) - 8,503.5 ათასი 
ლარით; 

• საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და 
აღდგენა-რეკონსტრუქცია (კოდი 02 01) პროგრამის ასიგნება - 3 500,0 ათასი  
ლარით. 

• სსიპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული 
განვითარების სააგენტო“ (კოდი 10 18) პროგრამის ასიგნება - 150,0 ათასი ლარით. 
 

მცირდება შემდეგი პროგრამის/ქვეპროგრამის ასიგნებები: 

• თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი 10 42) - 48,6 ათასი 
ლარით. 

გარდა ამისა, საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 27 აპრილის N632 განკარგულების 
საფუძველზე საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 
თბილისის მუნიციპალიტეტისათვის ინფრასტრუქტურული პროექტების ნაწილობრივი 
დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი ასიგნების 25 000,0 ათასი ლარით შემცირების 
გათვალისწინებით, წარმოდგენილ პროექტში ასახულია ასიგნებების დაზუსტებები 
(ღონისძიებები ნაცვლად კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერისა დაფინანსდება 
საბიუჯეტო სახსრებიდან) შემდეგ პროგრამებში/ქვეპროგრამებში: სატრანსპორტო 
ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი 01 02 01) - 5 000,0 ათასი ლარი, 
საბაგირო ტრანსპორტის განვითარება (კოდი 01 02 08) - 7 400,0 ათასი ლარი, საინჟინრო 
ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-
რეკონსტრუქცია (კოდი 02 01) - 1 891,4 ათასი ლარი. 
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