
წლის შეჯამება

თბილისის მერია



თბილისისთვის

2



მართვის პოლიტიკა

თბილისისთვის



ინსტიტუციური რეფორმები

შეიქმნა ურბანული განვითარების სამსახური

განისაზღვრა სატრანსპორტოდა გარემოს დაცვის პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი სამსახურები

შეიქმნა „ეკოსერვის ჯგუფი“ - თბილისის მებაღე

შეიქმნა მუნიციპალური ინსპექცია
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თბილისისთვისმართვის პოლიტიკა



სამართლებრივი რეფორმები

ტაქსების რეფორმა

გენერალური გეგმის პროექტზე მუშაობის დასრულება

სამშენებლო უსაფრთხოების ნორმების გამკაცრება

მტვრის წარმოქმნის პრევენციის ნორმების შემუშავება

სატრანსპორტო შეფასებისა და დენდროლოგიური პროექტების ინტეგრირება მშენებლობის
პროცესში

ცხოველთა სასტიკ მოპყრობაზე სანქციების გამკაცრება

ელექტროძრავიანი მიკრო და დიდი ავტობუსების იმპორტისა და რეალიზაციის
დამატებული ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლება

პროექტის - „შენი იდეა ქალაქის მერს“ ამოქმედება

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის დაფინანსების რეფორმა: განხორციელდა 1256 პროექტი,  

დაიხარჯა 14 066 645 ლარი

დამტკიცდა ხე-მცენარეთა ჩამონათვალი ქალაქის გასამწვანებლად
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თბილისისთვისმართვის პოლიტიკა



თბილისისთვის

ურბანული

განვითარების

პოლიტიკა



ურბანული განვითარების პოლიტიკა
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თბილისისთვის

ინფრასტრუქტურის განვითარება

კაპიტალურადშეკეთდადარეაბილიტირდაჯამში კვ მ

ფართობისგზის საფარი

ბიუჯეტიდან დახარჯული თანხაა ლარი

 გზების აღდგენა რეაბილიტაციის მასშტაბური

სამუშაოები დასრულებულია

ლოკაციაზე



ეწყობა ქვეითთათვის განკუთვნილი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ახალი გაჩერებები, გადასასვლელები და
ტროტუარები

მიმდინარეობს ქუჩების ადაპტირება შშმ პირებისთვის

97 000 კვ.მ. ფართობზე განთავსებულ გზაგამყოფ კუნძულებზე ბეტონი შეიცვალა მწვანე საფარით: მოეწყო სარწყავი
სისტემა, დაიგო ბალახიდა დაირგო სხვადასხვა სახეობის 7000-მდე ბუჩქი

მიმდინარეობს მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება და გარე განათების საკაბელო საჰაერო ქსელის მიწისქვეშ
განთავსება

მონტაჟდება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი 700 ერთეული LED სანათი

ეკოგანათება 60-70 % დაზოგავს ელექტროენერგიის მოხმარებას

მეტეხის კლდე და აზეულას, იგივე ქოროღლის ციხე ეკონომიური LED სანათებით განათდა

თბილისის 10 რაიონში მიწისქვეშა კომუნიკაციები მოწესრიგდა 169 მისამართზე და დაიხარჯა 3 401 571 ლარი

თბილისის 10 რაიონში კეთილმოწყობის სხვადასხვა სამუშაოებისა და გრუნტის დამჭერი კედლების
რეაბილიტაცია-მოწყობისთვის 1 173 მისამართზე დაიხარჯა 9 140 179  ლარი

თბილისისთვის
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გზების მშენებლობა და აღდგენა

ურბანული განვითარების პოლიტიკა



ხიდებისა და გზაგამტარების მშენებლობა და

აღდგენა რეკონსტრუქცია

თბილისისთვის

9

დასრულებული

მდინარე ვერეზე, უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან მდებარე ქვეითთა გადასასვლელი ხიდის

რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია

ცინცაძე-კარტოზიას ქუჩების გადაკვეთაზე ახალი სატრანსპორტო კვანძის მშენებლობა

მიმდინარე

მარშალ გელოვანის გამზირისა და სარაჯიშვილის ქუჩის დამაკავშირებელი ორდონიანი კვანძის
მშენებლობა

ზემო და ქვემო ფონიჭალის დამაკავშირებელი გვირაბის მშენებლობა

ვახუშტის, ვარკეთილის, მდინარე გლდანულაზე გადასასვლელი ხიდების რეაბილიტაცია

მუხიანის აგარაკების დასახლებაში წყალარინების ქსელის მოწყობის სამუშაოები

სოფელ დიღმის წყალარინების ქსელის მოწყობის სამუშაოების I ეტაპი

ურბანული განვითარების პოლიტიკა



მიწისქვეშა გადასასვლელები

მიმდინარეობს მიწისქვეშა გადასასვლელების რეაბილიტაცია

სარემონტო სამუშაოების პარალელურად, გმირთა მოედანზე, ქუჩის
მხატვრების ჩართულობით, მოიხატა კედლები

სასტუმრო „რუმსის“ მიმდებარედ არსებულ მიწისქვეშა გადასასვლელს
პირვანდელი იერსახე დაუბრუნდა

ქუჩის ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში
ბარათაშვილის ხიდის მიწისქვეშა გადასასვლელი ქუჩის ხელოვნების
წარმომადგენელმა ადგილობრივმა და უცხოელმა მხატვრებმა მოხატეს

თბილისისთვის

10

ურბანული განვითარების პოლიტიკა



თბილისის განვითარების ფონდი

მიმდინარეობს ორბელიანის მოედნის რეაბილიტაცია - პროექტის ღირებულება 70 მლნლარი

ორბელიანის მოედანი, მიმდებარე ქუჩებიდა 20-მდე შენობა

ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის 13 ძეგლი

150 მანქანაზე გათვლილი მიწისქვეშა ავტოსადგომი

საინჟინრო ქსელის რეკონსტრუქცია

მიმდინარეობს გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაცია - პროექტის ღირებულება 50 მლნლარი

გუდიაშვილის მოედანი და 20-მდე შენობა

კულტურული მემკვიდრეობის 15 ძეგლი

საინჟინრო-საკომუნიკაციო ქსელების რეაბილიტაცია - 2 მლნლარი

თბილისისთვის
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ურბანული განვითარების პოლიტიკა



გარემოს დაცვის
პოლიტიკა

თბილისისთვის



გამწვანება და ნარჩენების მართვა

მოეწყო და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა პარკებსა და სკვერებს 251 მისამართზე, ამისთვის დაიხარჯა 11 932 894 

ლარი. მათ შორის 4 დიდი პარკია: 

გოძიაშვილის სახელობის პარკი, გლდანში, გაბრიელ სალოსის გამზირზედა წურწუმიას ქუჩაზე მდებარე პარკები.

სპორტული, საბავშვო-გასართობი მოედნები და ფიტნეს ზონები მოეწყო 349 მისამართზე. დაიხარჯა 7 345 293 ლარი

აღებულია 224 ავტოფარეხი, სადაც სკვერებისა და სპორტული მოედნების მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს

თბილისის 10 რაიონში გამწვანებისა და მცენარეთა მოვლა-პატრონობის სამუშაოები განხორციელდა 4 318 

მისამართზე და ამისათვის დაიხარჯა 1 611 894 ლარი

შემუშავდა მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმა და სტრატეგია

დაიწყო სეპარირებული ნარჩენებისთვის ურნების განთავსება - თითოეული ნარჩენი გარდაიქმნება მეორად
პროდუქტად

თბილისისთვისგარემოს დაცვის პოლიტიკა
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თბილისის ბოტანიკური ბაღი

თბილისის ბოტანიკურ ბაღში მიმდინარეობს სათავგადასავლო
ველობილიკის მოწყობა ბაღის ცენტრალურიტურისტული
ბილიკიდან ოქროყანის მიმართულებით წავკისის წყლის
სათავეებთან

ბოტანიკური ბაღის საზღვრები 17 ჰექტრით გაიზარდა

სრულიფართობი - 115 ჰექტარი

თბილისისთვის
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გარემოს დაცვის პოლიტიკა



სატრანსპორტო

პოლიტიკა

თბილისისთვის



ეკოტრანსპორტი მწვანე პოლიტიკა

ახალი სატრანსპორტო პოლიტიკის მთავარი მიზანი:

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება

ჰაერის დაბინძურების მკვეთრი შემცირება

ქალაქის საცობებისგან განტვირთვა

თბილისისთვის
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სატრანსპორტო პოლიტიკა



ავტობუსების სრული ჩანაცვლება

თბილისისთვის უკვე შეძენილია ევრო 6-ის სტანდარტისდიზელზე მომუშავე, 10-

მეტრიანიMAN-ის 90 ახალი ავტობუსი

დასრულდა 220 ერთეულიდიზელის ძრავიანი 8-მეტრიანი ავტობუსის შესყიდვის

სატენდერო პროცედურა

2019 წელს მზადდება ტენდერი 240 ერთეულ CNG და ელექტროძრავზე მომუშავე 8 და

10-მეტრიან ავტობუსების შესასყიდად

2020 წლიდანთბილისშიდამატებით 200 ერთეული ახალი სტანდარტის 18-მეტრიანი

ელექტროავტობუსი შემოვა და მათთვის სპეციალური სწრაფი გადაადგილების

დერეფნები შეიქმნება

ავტობუსების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში, საერთოჯამში, დედაქალაქში 750

ერთეული ავტობუსის შემოვა, რომელიც არსებულ ძველ ავტობუსებს მთლიანად

ჩაანაცვლებსდა მათ რაოდენობას 200 ერთეულით გაზრდის

თბილისისთვის
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სატრანსპორტო პოლიტიკა



სატრანსპორტო სქემების შემუშავება

2019 წელს თბილისს ავტობუსების ქსელის მოწყობის დეტალური გეგმა ექნება, 

რომელზეც ფრანგული კომპანია „სისტრა“ მუშაობს

ეწყობა 11 ძირითადი სატრანზიტო დერეფანი, რომელიც დიდი ტევადობის

კომფორტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტითდაიტვირთება

სწრაფი გადაადგილებისთვის 11-ვე დერეფანზე გამოიყოფა ავტობუსის ზოლები, 

რაც შეამცირებს მგზავრობის დროს, კერძო ტრანსპორტთან შედარებით

მდინარე მტკვრის საზოგადოებრივი და ტურისტული სატრანსპორტო

მარშრუტების განვითარების კვლევის ჩატარებაში თბილისის მერიას აზიის

განვითარების ბანკი (ADB) ეხმარება

თბილისისთვის

18

სატრანსპორტო პოლიტიკა



მეტროს სრულირეაბილიტაცია

მიმდინარეობს და დაგეგეგმილია ჯამში 22 მეტროსადგურის

რეაბილიტაცია

სექტემბრის თვეში მეტროპოლიტენს დაემატა 4 ახალი შემადგენლობა

თებერვლის თვეში დაემატება კიდევ 4 ახალი შემადგენლობა

2018-2021 წლებში თბილისის მეტროპოლიტენს ჯამში დაემატება 12

ახალი, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი შემადგენლობა

მოცდის დრო შემცირდა

გაიზარდა მგზავრთა გადაყვანის მაჩვენებელი

თბილისისთვის

19

სატრანსპორტო პოლიტიკა



მიწისზედა მეტროს განვითარება

საქართველოს მთავრობა და თბილისის მერია მიწისზედა მეტროს განვითარებას იწყებს

დედაქალაქს 7 ახალი მეტროსადგური დაემატება

დამოუკიდებელი მიწისზედა მეტროს ხაზი,  სამგორის მეტროსადგურიდან აეროპორტის ჩათვლით, ლილოს
ბაზრობამდე 8 ახალ სადგურს დააკავშირებს

ხორციელდება თბილისის მეტროს რუსთავთან დაკავშირების ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა

შეირჩევა მეტროს ხაზით რუსთავთან დაკავშირების ოპტიმალური მარშრუტი

სწრაფი და იაფი ტრანსპორტის განვითარებით 260 000 ადამიანს გაუჩნდება წვდომა ახალ მარშრუტებზე

თბილისისთვის

20

სატრანსპორტო პოლიტიკა



თბილისის პარკინგი

თბილისისთვის

21

სატრანსპორტო პოლიტიკა

გაუქმდა ხელშეკრულება კომპანია „სითი პარკთან“ და

პარკირების მართვის სისტემა გადაეცა თბილისის

სატრანსპორტო კომპანიას

ამოქმედდა თბილისის პარკინგის მომსახურების სერვის

ცენტრი

გამოიცვალა პარკინგის 9000 ნიშანი

დაიხაზა და კეთილმოეწყო 8000 კვ.მ. პარკირების ადგილი



თბილისი

2018 წელს ტაქსით მომსახურებაზე ნებართვის გაცემა დაიწყო

ეტაპობრივად მიმდინარეობს სტანდარტიზების პროცესი

ეკოლოგიური ტრანსპორტის განვითარების მიზნით, დაწესდა

შეღავათები:

ჰიბრიდული ავტომანქანის შემთხვევაში ნებართვის
მოსაკრებელი განახევრდა

ელექტროტრანსპორტის მფლობელებისთვის ნებართვა უფასოა

თბილისისთვის

22

სატრანსპორტო პოლიტიკა



თბილისი

სარგებელი ტაქსის მძღოლებისთვის:

რეგისტრაციაგავლილი ტაქსებისთვის, უფასოდ გამოიყო

სპეციალური საპარკინგე ადგილები

ნებართვის მფლობელი ტაქსის მძღოლები გათავისუფლდნენ

საშემოსავლო გადასახადისგან

ავტომანქანებზე გამოიყოფა სარეკლამო ადგილები

მძღოლებს უფასოდ გადაეცემათ: 

ტაქსის მანათობელი ნიშნები

ქიმწმენდისა და ღებვის ვაუჩერები

თბილისისთვის

23

სატრანსპორტო პოლიტიკა



განათლების კულტურის

ჯანსაღი ცხოვრების

წესისა და

ახალგაზრდობის

პოლიტიკა

თბილისისთვის



თბილისის საბავშვო ბაგა ბაღების მართვის სააგენტო

აშენდა და გაიხსნა თანამედროვე სტანდარტების და შშმ პირთათვის
ადაპტირებული 11 საბავშვო ბაგა-ბაღი

დასაქმდა 600-მდე ადამიანი

აღსაზრდელებისთვის შეიქმნა 2875 თავისუფალი ადგილი

მასშტაბური სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა თბილისის 38 საბავშვო ბაგა-
ბაღში

თბილისისთვის

25
განათლების კულტურის ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და
ახალგაზრდობის პოლიტიკა



მუზეუმების რეაბილიტაცია

დასრულდა ნიკოლოზ ბარათაშვილის, კოტედა სოსო წერეთლების

მემორიალური სახლ-მუზეუმების რეაბილიტაცია

დასრულდა ილია ჭავჭავაძის მემორიალურ-ლიტერატურული

მუზეუმის სრულირეაბილიტაცია და მიმდინარეობსთანამედროვე

სამუზეუმო სტანდარტებით აღჭურვა

დაიწყო სახელოვნებო სკოლებისა და მოსწავლე-ახალგაზრდობის

სახლების მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ახალი

ინვენტარით, ინსტრუმენტებითდა უსაფრთხოების სისტემით

აღჭურვა

თბილისისთვის

26
განათლების კულტურის ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და
ახალგაზრდობის პოლიტიკა



მულტიფუნქციური კომპლექსები

1200 ბენეფიციარზე გათვლილი გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი

მოიცავს კრივის არენას, საჭიდაო მოედანს, დიდიდა საშუალო ზომის საცურაო აუზებსა და

სპორტულდარბაზებს

ვარკეთილსა და დიდდიღომში დაიწყო მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსების

პროექტების მზადება

თბილისისთვის

27
განათლების კულტურის ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და
ახალგაზრდობის პოლიტიკა



სოციალური და საგანმანათლებლო პროექტები

გაიზარდა სოციალურადდაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობის

პროგრამის ბიუჯეტი და დაფინანსდა 2000 სტუდენტი

დაფინანსდა 85 საგანმანათლებლოდა ახალგაზრდული პროექტი, რომელშიც

მონაწილეობა მიიღო 30 000-მდე სტუდენტმა და ახალგაზრდამ

თბილისისთვის

28
განათლების კულტურის ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და
ახალგაზრდობის პოლიტიკა



სპორტიდა ჯანსაღი ცხოვრების წესი

დაფინანსდა საქართველოს 33 ეროვნული ფედერაცია და 16 სპორტული ორგანიზაცია

საჭირო ინვენტარითა და სპორტული ეკიპირებით 34 სპორტული ფედერაცია და კლუბი
აღიჭურვა

„ისწავლე და დასაქმდის“ ფარგლებში გადამზადდა სამსახურის მაძიებელი 1400-მდე მოქალაქე, 
მათგან კერძო სექტორში დასაქმდა 800 ადამიანი

მოეწყო თემატური საზაფხულო სკოლები და ბანაკები, ლაშქრობები და საჯომარდო ტურები, სადაც
მონაწილეობა მიიღო 3000-მდე ახალგაზრდამ

თბილისისთვის

29
განათლების კულტურის ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და
ახალგაზრდობის პოლიტიკა



სპორტულიდა კულტურულიღონისძიებები

ჩატარდა 673 სპორტულიდა კულტურული ღონისძიება

დაიწყო მასშტაბური და გრძელვადიანი პროექტები
„თბილისის ცის ქვეშ“ და ფესტივალი „თბილისი“

ჩატარდა გრაფიტის ფესტივალი

ფრანკფურტის საერთაშორისო წიგნის ბაზრობაზე, საპატიო
სტუმრის მთავარ პავილიონში „მაგნუმ ფოტოს“ 

კონცეპტუალური გამოფენა და სპეციალურადთბილისის
შესახებ შექმნილი წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა

თბილისისთვის

30
განათლების კულტურის ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და
ახალგაზრდობის პოლიტიკა



ჯანდაცვისა და

სოციალური

პოლიტიკა

თბილისისთვის



ჯანდაცვის და სოციალური პროექტები

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურმა 2018 წელს, ოპერაცია და
მედიკამენტები 30 000 ადამიანს დაუფინანსა

თბილისის 10 რაიონში სოციალური პროგრამებით ისარგებლა 169 257 ბენეფიციარმა, 
დაიხარჯა 34 655 319 ლარი

გამარტივდა სამედიცინოდა სხვა სოციალური საჭიროებებისდახმარების მიღებისთვის
საჭირო პროცედურები

გაფართოვდა „დაავადებათა სკრინინგის“ პროგრამა და დაემატა 3 ახალი
მაღალტექნოლოგიური მამოგრაფი

გლდანის რაიონში გაიხსნა ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მესამელოკაცია

ტრანსპლანტაციის პროგრამას დაემატა ღვიძლის ტრანსპლანტაციის კომპონენტი, რომელსაც
მერია 60 000 ლარით აფინანსებს

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადები აღიჭურვა პლანშეტური
კომპიუტერებით, რომელიც ერთ გამოძახებაზე საშუალოდ 10 წუთს ზოგავს

თბილისისთვის

32

ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკა



ბინების დაკანონება

თბილისის მერიის ინიციატივით,  იმ მოქალაქეებს, 

რომლებსაც წლების განმავლობაში საცხოვრებელი

ფართების დაკანონების პრობლემა ჰქონდათ, ფართები

სიმბოლურ ფასად, ერთლარად გადაეცათ

ამ დროისთვის დაკმაყოფილებულია 411 ოჯახი

მიმდინარეობს განაცხადების განხილვა-დაკმაყოფილება

33

თბილისისთვისჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკა



ეკონომიკური პოლიტიკა

თბილისისთვის



ეკონომიკის განვითარება

თბილისის ეკონომიკის განვითარების მიზნით, განხორციელდა

რამდენიმე წარმატებული პროექტი, მათ შორის „თბილისური ბაზარი“ 

შემუშავდა „რადიოქალაქის“ ახალი პროექტი, რომელიც მუხიანის

დასახლებაში აშენდება. პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო

საინვესტიციო თანხა 50 მილიონი ლარია. პროექტის განხორციელებით

200 სამუშაო ადგილი შეიქმნება

მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით, ამოქმედდა

ბიზნეს აქსელერატორი, რომლითაც, ბევრ სხვა მომსახურებასთან

ერთად, მცირე მეწარმეებისთვის ბრუნვის გადასახადი 5-ჯერ მცირდება
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ღამის ეკონომიკა

ყოველ პარასკევსა და შაბათ ღამეს 00:00-დან 06:00 საათამდე,  
მეტროსადგურ „ახმეტელის თეატრიდან“ მეტროსადგურ
„ვარკეთილამდე“ „ღამის ავტობუსი“ მოძრაობს, რომელიც მგზავრებს
გასართობ და კულტურულ ცენტრებთან აკავშირებს

29 ნოემბერიდან პირველი დეკემბრის ჩათვლით, თბილისში პირველად
ჩატარდა ღამის ეკონომიკის ფორუმი და ფესტივალი neWon

ფესტივალის ფარგლებში თბილისს ეწვია 13 საერთაშორისო სპიკერი და ღამის
ეკონომიკის 6 მერი, მათ შორის ამსტერდამის მერი მირიკ მილანი

ფესტივალის სტუმრებმა თბილისის ღამის ეკონომიკის სტრატეგიის
განვითარებაზე იმუშავეს
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თბილისის მერია
გაუფრთხილდიქალაქს
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