
ქალაქ თბილისის საკრებულოს  
სატრანსპორტო საკითხთა კომისიის  

სხდომის ოქმი №71 
 
24.09.2021                                                                  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. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 
დეკემბრის  N71-134 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’’ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-
03212663-03; 23.09.2021). 

სხდომას თავმჯდომარეობდა  -  შალვა ოგბაიძე. 

 

მომხსენებლები: 

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

• ლევან მიქავა -  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო 
საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე. 

 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 
დეკემბრის  N71-134 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’’ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-
03212663-03; 23.09.2021): 

შ.ოგბაიძე - მომხსენებელს ვთხოვ, წარმოგვიდგინოს დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული  საკითხი. 
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გ.თალაკვაძე - მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში ცვლილებებს. ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში ცვლილებები ხორციელდება 
მიმდინარე წელს მისაღები შემოსულობების პროგნოზების გათვალისწინებით, 
რომლის თანახმად, იზრდება არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები 
შემოსავლები - 3 150,0 ათასი ლარის ოდენობით. შესაბამისად, წარმოდგენილი 
პროექტით, ბიუჯეტის მოცულობა იზრდება 3 150,0 ათასი ლარით და შეადგენს 1 
230 126,9 ათას ლარს. 
 
ასევე, წარმოდგენილ პროექტში გათვალისწინებულია წინადადებები სსიპ „ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის  ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების 
სააგენტოს“ დამატებითი მოთხოვნების შესახებ. აღნიშნულისა და დამატებითი 
რესურსის გათვალისწინებით, ასიგნებები გადანაწილდა შემდეგ 
პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე: 
 
იზრდება საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია -  11 000,0 ათასი ლარით, 
სარეზერვო ფონდი- 1 000,0 ათასი ლარით. 
 
მცირდება საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო)  რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, 
საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას უფასო და 
შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება (კოდი 06 02 11) 
ქვეპროგრამის ასიგნება - 11 000,0 ათასი ლარით, ვინაიდან მუნიციპალური 
ტრანსპორტი, პანდემიიდან გამომდინარე, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში 
არ ფუნქციონირებდა.  
 
გარდა ამისა, დაზუსტდა სსიპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს“ (კოდი 10 18) პროგრამის 
ფარგლებში მომუშავეთა რიცხოვნობა, რომელიც გაიზარდა 6 ერთეულით და 
შეადგენს 146 ერთეულს. 
 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების 
საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 160 692,7 ათასი ლარის ოდენობით და 
ნაშთის ცვლილება 69 434,2 ათასი ლარით. 
 
შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 005 832,9 ათასი ლარის 
ოდენობით, ხოლო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვრა 54 018,4 ათასი 
ლარით. 
 
სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (მომხრე - 5, თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0), კომისიამ 
დაადგინა: 

•  „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 
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