


თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი წლების მიხედვით

2019 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა - 1 075,3 მლნ. ლარი, 2016 წლის 

დაზუსტებულ მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 232,3 მლნ. ლარით
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843.0 მლნ. ₾ 843.1 მლნ. ₾ 1 086.9 მლნ. ₾ 1 075,3 მლნ. ₾

2016 2017 2018 2019

2018 - 2019
#თბილისისთვის



2019 წლის ბიუჯეტის ზრდა 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

რამდენიმე მიმართულებით

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, აღდგენა და განვითარება 

(გზების რეაბილიტაცია, ავტობუსების შეძენა, 

ვაგონების მოდერნიზაცია) - 70,2 მლნ. ლარი

ინფრასტრუქტურული ობიექტების 

მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული 

შენობების გამაგრება (ქალაქის 

განვითარების პროგრამა) - 83,3 მლნ. ლარი 

განათლება (ახალი ბაღების მშენებლობა, 

ვაუჩერები) - 66,8 მლნ. ლარი 

32018 - 2019
#თბილისისთვის



ტურიზმის მიმართულება

ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური

2018 - 2019
#თბილისისთვის

4

შეიქმნა ვირტუალური რეალობის (VR) აპლიკაცია 

Virtual Tbilisi, რომელიც აერთიანებს ტურისტული 

ადგილმდებარეობების 360-გრადუსიანი 

გამოსახულების მქონე 22 ვიდეორგოლს

განხორციელდა ეკოტურისტული მარშრუტების / 

ბილიკების შესწავლა და მოეწყო 

ინფრასტრუქტურა

თბილისი შეირჩა European Best Destination 2020-ის

კონკურსის კანდიდატ ქალაქად 



პროექტი „რადიოქალაქი“
თბილისის მერიამ შექმნა მუხიანში მდებარე, 

“რადიოქალაქის“ პროექტისთვის განვითარების 

კონცეფცია, შეძლო პროექტის პრივატიზება და 

გაყიდვა, რითაც ქალაქის ბიუჯეტმა ისარგებლა

პროექტის განვითარებისთვის, მოძიებულ იქნა 

კერძო ინვესტიცია, რომლის ოდენობა 

დაახლოებით 8 მილიონ დოლარს შეადგენს 

5

ინვესტიციების მიმართულება

23.323.170 ₾



ამოქმედდა ბიზნეს აქსელერატორი „სპარკი“, 
რაც ითვალისწინებს დამწყები ბიზნესების 
მხარდაჭერას

სპარკის სერვისებით ისარგებლა 1000-მდე 

ადამიანმა

21 მეწარმეს კომპანია BDO-მ დაუწერა 

ბიზნეს გეგმა

ჩატარდა 50 ტრენინგი, სადაც მონაწილეობა 

მიიღო 500-მდე მონაწილემ 

საქართველოს დედაქალაქი წარმოდგენილი 

იყო 4 საერთაშორისო გამოფენაზე 

62018 - 2019
#თბილისისთვის

ბიზნესის ხელშეწყობის და ინოვაციების განვითარება



თბილისური ბაზარი

მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის 

მიზნით, იმართება გამოფენა-გაყიდვების 

სერია, „თბილისური ბაზარი“, რომელსაც 

1500 მეწარმე-მონაწილე ჰყავს. ბრუნვა -

2 000 000 ლარი

72018 - 2 019

#თბილისისთვის

2019 წელს პირველად განხორციელდა პროექტი 

„დააგემოვნე თბილისის ქუჩებში“, რომლის 

მიზანია თავი მოუყაროს სწრაფი კვების 

ობიექტებს, შეფ-მზარეულებს, თვითნასწავლ 

მზარეულებსა და გურმანებს. წელს პროექტს 80 

მეწარმე-მონაწილე ჰყავდა. ბრუნვა - 120 000 

ლარი

დააგემოვნე თბილისის ქუჩებში



ქონების მართვის სააგენტო

2018 - 2019
#თბილისისთვის 8

საცხოვრებელ შენობა-ნაგებობებში შეჭრილ, ხანგრძლივი დროით მცხოვრებ ოჯახებს 

თბილისის მუნიციპალიტეტმა სიმბოლურ ფასად - 1 ლარად გადასცა 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება. დაკმაყოფილებულია - 741 ოჯახი

2018 წლიდან - დღემდე დაკმაყოფილდა კოოპერატიული ბინათმშენებლობით 

დაზარალებული 356 ოჯახი



მომსახურების ცენტრების 
რეაბილიტაცია

პროფესიული განვითარების მიზნით, 2019 წელს 

გადამზადება გაიარა 2 150-მდე თანამშრომელმა, 

როგორც დარგობრივი, ასევე ზოგადი 

ორგანიზაციული მიმართულებით. 

მუნიციპალიტეტის მოხელეთა განვითარებისთვის 

პროფესიული ტრენინგები უწყვეტ რეჟიმში 

გრძელდება.

9

მუნიციპალური სერვისების 
განვითარების სააგენტო

2018 - 2019
#თბილისისთვის

თანამშრომელთა პროფესიული 
განვითარებისთვის 

2019 წელს სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 

8 რაიონულ სერვისცენტრს 

ყველა სერვისცენტრი ადაპტირდა შშმ

სტანდარტების შესაბამისად



თბილისის პარკინგი

10

თბილისის ცალკეულ ქუჩებში ზონალურ-საათობრივი 

პარკირების შემოღების მიზანია: 

პარკირების სისტემის სრულყოფა

პარკირების ადგილებზე ვიზიტორთათვის 

პარკირების გამარტივება

ქუჩის მცხოვრებთათვის საპარკინგე ადგილებზე 

წვდომის გაუმჯობესება

საპარკინგე ზონებში სატრანსპორტო ნაკადების 

შემცირება 

2018 წლიდან სითი პარკის ნაცვლად, პარკირების 
ოპერატორის ფუნქცია 
თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას გადაეცა
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A კატეგორიის ტაქსებზე გაიცა ერთიანი სტანდარტის 

მანათობელი ნიშნები, წარწერით „TAXI თბილისი“

განახლდა ქიმწმენდის ვაუჩერების დარიგების პროცესი 

მგზავრთა მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, მერია 

რეფორმის III ეტაპზე მუშაობას იწყებს

თბილისის მთავრობამ და საკრებულომ ტაქსების 

სფეროს რეგულირებისთვის ეტაპობრივი და 

კომფორტული წესები შეიმუშავეს.  

რეფორმის II ეტაპი 2019 წლის 1 ოქტომბრიდან 

ამოქმედდა. 

რეფორმის პროცესში, თბილისის მერიამ ტაქსის 

მძღოლებს თეთრად გადაღებვის, ან ფირის გადაკვრის  

ვაუჩერები შესთავაზა. 

დღეისათვის უკვე გაცემულია:

A კატეგორიის 14 602 ნებართვა

B კატეგორიის 5888  ნებართვა

ტაქსების რეფორმა



ორბელიანის მოედნისა და 
მიმდებარე ქუჩების სრული 
რეაბილიტაცია 

აშენდა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 22 

შენობას, მათ შორის 13 ისტორიული 

ძეგლია

აშენდა და კეთილმოეწყო 170 მანქანაზე 

გათვლილი მიწისქვეშა ავტოსადგომი

მოწესრიგდა მიწისქვეშა კომუნიკაციები

კეთილმოეწყო მიმდებარე არეალი

შეიქმნა ახალი, დამატებითი საფეხმავლო

მონაკვეთები

12

თბილისის განვითარების ფონდი

მილიონი ლარი

80
300-მდე ბინათმესაკუთრე, რომლებიც 

უზრუნველყოფილნი იყვნენ ბინის ქირის 

კომპენსაციით, დაუბრუნდნენ 

კეთილმოწყობილ საცხოვრებლებს

რეაბილიტაციის პროცესში დასაქმდა 1000-მდე 

ადამიანი



ყვავილების პავილიონის მშენებლობა

თბილისის განვითარების ფონდი
2018 - 2019

#თბილისისთვის

13

თბილისს შეემატა 3 ახალი, მოწესრიგებული, ყვავილების პავილიონი, რითაც 

თვითდასაქმებულ 90 - მდე მეყვავილეს სამუშაო პირობები გაუუმჯობესდა

განახლდა და მოწესრიგდა ისტორიული ქალაქის შემადგენელი ნაწილის 

იერსახე

1.285.000 ₾
ჯამური ბიუჯეტი



ლადო გუდიაშვილის 

მოედნისა და მიმდებარე 

ქუჩების  რეაბილიტაცია

დასრულდა მიწისქვეშა საკომუნიკაციო სისტემების 

აღდგენა-რეაბილიტაცია

მიმდინარეობს:

26 შენობის, მათ შორის 22 - მდე ძეგლის რეაბილიტაცია

2 ახალი კომერციული დანიშნულების შენობის მშენებლობა

ისტორიული ძეგლების საძირკვლების და სარდაფების 

გამაგრება-აღდგენა

მხატვრული და ხის დეკორატიული ელემენტების 

რესტავრაცია, ხის აივნების მოწყობა

ახლად გამოვლენილი არქეოლოგიური ნაგებობების და 

ნიმუშების შესწავლა

დაგეგმილია გუდიაშვილის მოედნისა და ბაღის გამწვანება-

კეთილმოწყობა

14

თბილისის განვითარების ფონდი

2018 - 2019
#თბილისისთვის

მილიონი  ლარი

62



პროექტი 2020 წლის ბოლომდე დასრულდება

თბილისის განვითარების ფონდი 2018 - 2019
#თბილისისთვის

15

რეაბილიტაციის პროცესში დასაქმებულია 800 - მდე ადამიანი

სარეაბილიტაციო არეალში მცხოვრები 124 - მდე 

ბინათმესაკუთრე, რეაბილიტაციის პროცესში  

უზრუნველყოფილია ბინის ქირის კომპენსაციით



მსხვილი არეალების რეაბილიტაციის 
პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს

მშრალი და ზაარბრიუკენის ხიდების რეაბილიტაცია

დედანისა და 9 მარტის ბაღების განახლება-ადაპტაცია, ბაღებს 

შორის დამაკავშირებელი საფეხმავლო გვირაბის მოწყობა

რეაბილიტირებული არეალების კეთილმოწყობა 16

2018 - 2019
#თბილისისთვისთბილისის განვითარების ფონდი

9.679.520 ₾
პროექტის სრული ბიუჯეტი 



მიმდინარეობს დარეჯანის სასახლის 

სამონასტრო კომპლექსის სრული 

რეაბილიტაცია
დასრულების ვადა: 2020 წლის ბოლო

„ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა 

შენობების რეაბილიტაციის პროგრამის“

ფარგლებში მიმდინარეობს სამუშაოები 3 

მისამართზე:

რომის ქუჩა N4

ჯავახიშვილის N14; 

წინამძღვრიშვილის N1 

17

თბილისის განვითარების ფონდი

2018 - 2019
#თბილისისთვის

განსაზღვრული ბიუჯეტი

1.997.851₾

9.003.399₾
სრული ბიუჯეტი



დაგეგმილი პროექტები

თბილისის განვითარების ფონდი
2018 - 2019

#თბილისისთვის

18

მტკვრის სანაპიროს კავშირების განვითარება

აბრეშუმის მუზეუმის რეაბილიტაცია

ორბელიანის მოედანზე მდებარე 6 ისტორიული სადარბაზოს რესტავრაცია-კონსერვაცია



ინფრასტრუქტურული პროექტები
2018 - 2019

#თბილისისთვის

19

კაპიტალურად შეკეთდა და რეაბილიტირდა ჯამში

5 781 206 მ
ფართობის გზის საფარი 

2

გზების მშენებლობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია



გზების მშენებლობა და 
აღდგენა-რეაბილიტაცია

კაპიტალური შეკეთება

მიმდინარე შეკეთების 

სამუშაოები

გზის მოწესრიგება

20

ინფრასტრუქტურული პროექტები

ქუჩა, გამზირი და 

აღმართი

80

145.389.000 ₾
დედაქალაქის გზების მშენებლობასა და რეაბილიტაციაზე 

თბილისის მერიის ბიუჯეტიდან  დაიხარჯა 



დასრულებული  პროექტები 

შარტავას ქუჩა 

სარაჯიშვილის გამზირი

კახეთის გზატკეცილის სათადარიგო ზოლები

ნოდარ დუმბაძის გამზირი

ი. პეტრიწის ქუჩა

ბარათაშვილის აღმართი

რობაქიძის გამზირი

სოფ. დიღომი-დიდგორი-თელოვანის

საავტომობილო გზა

ფალიაშვილის ქუჩა

ლეხ კაჩინსკის ქუჩა

რამიშვილის ქუჩა

ს. ჩიქოვანის ქუჩა

სამგორის რაიონში სამხედრო დასახლების 

შიდა გზები 21

ინფრასტრუქტურული პროექტები



მიმდინარე პროექტები

კახეთის გზატკეცილის რეაბილიტაცია

ი. ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაცია

ო. ხიზანიშვილისა და ი. ვეკუას ქუჩების 

რეაბილიტაცია 

მ. მაჭავარიანისა და მარშალ გელოვანის 

დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობა

დავითაიასა და მთისძირის ქუჩების 

დამაკავშირებელი ახალი გზის მოწყობა

22

ინფრასტრუქტურული პროექტები

2018 - 2019
#თბილისისთვის



საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურული 

ობიექტების მშენებლობა-აღდგენა-რეკონსტრუქცია 

სატრანსპორტო კვანძი კარტოზია-ცინცაძის ქუჩების გადაკვეთაზე 

ორდონიანი კვანძი გელოვანი-სარაჯიშვილის გადაკვეთაზე 

ვაჟა-ფშაველას გამზირზე N83-ის მიმდებარედ არსებული N50 შახტის  

გადახურვის  სამუშაოები

სარაჯიშვილის გამზირზე, მდ. გლდანულაზე არსებული ხიდების 

რეკონსტრუქცია

მახათას მთაზე, ივერიის ღვთისმშობლის ტაძრის მიმდებარედ წყალსადენი 

ქსელის, რკინა-ბეტონის გაბიონების და გარშემოსავლელის მოწყობა

მდ. მტკვარზე, ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის ხიდის რეაბილიტაცია

ზაჰესი, ჭიჭინაძისა და თავისუფლების ქუჩაზე სანიაღვრე/სადრენაჟე და 

საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, აღდგენა-რეაბილიტაცია

23

ინფრასტრუქტურული პროექტები 

2018 - 2019
#თბილისისთვის

45.294.000 ₾

დასრულებული პროექტები

მიმდინარე
თამარ მეფის ხიდზე ასასვლელი პანდუსის რეაბილიტაცია

ფონიჭალის დამაკავშირებელი მიწისქვეშა გზაგამტარის მშენებლობა და 

მასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია



24

2018 - 2019
#თბილისისთვისინფრასტრუქტურული პროექტები

20.458.779 ₾
ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების 

გამაგრება

გამაგრდა 109 ავარიული საცხოვრებელი 

კორპუსი



გარემოს დაცვის საქალაქო 

სამსახური

სავალდებულო გახდა გარემოს დაცვის საქალაქო 

სამსახურის მონაწილეობა, განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის დამტკიცებისა და 

მშენებლობის ნებართვის მიღების პროცესში

შემუშავდა კანონპროექტი „ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყის, გამწვანებული 

ტერიტორიებისა და მწვანე ნარგავების დაცვის 

შესახებ“

შეიქმნა გეგმარებითი დოკუმენტაციის გზამკვლევი 

და მშენებლობის განხორციელების პროცესში 

შესამუშავებელი გამწვანების პროექტის სტანდარტი 

და სახელმძღვანელო პრინციპები

252018 - 2019
#თბილისისთვის

მომზადდა ამტვერებად მასალებზე  ,,საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ” კანონპროექტი, რომელიც 

პარლამენტმა უკვე მიიღო

შემუშავდა და დამტკიცდა 50 - ზე მეტი ხე-მცენარის 

ნუსხა, რომელიც მორგებულია თბილისის ლანდშაფტსა 

და კლიმატზე და გამოიყენება დედაქალაქის 

გამწვანებისთვის



კვლევები

გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

2018 - 2019
#თბილისისთვის

26

დასრულდა თბილისის ზღვის შემოგარენის კვლევა, 

რომელმაც დაადგინა სანიტარული დაცვის ზონები 

განხორციელდა მდინარე ვარაზისხევის ზემო წელის 

მარჯვენა და მარცხენა ფერდების კვლევა. კვლევის 

შედეგად იდენტიფიცირდა კონკრეტული ადგილები, 

სადაც აიკრძალა განაშენიანება 

დიღმის ჭალების ტერიტორიასა და ე.წ. თემქის 

ხევში, ორი ახალი საქალაქო პარკის მოწყობის 

მიზნით, ჩატარდა კვლევები და მიმდინარეობს 

პროექტებზე მუშაობა



ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმა და 
სტრატეგია

დაწყებულია მუნიციპალური ნარჩენების 

მართვის 10 - წლიანი სტრატეგიის  შემუშავება

დამტკიცდა ნარჩენების მართვის

დაიწყო ნარჩენების სეპარაციის პროექტი, 

რომლის ფარგლებში განთავსდა სეპარაციის 

სტენდები

27

გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

წლიანი სამოქმედო გეგმა

5
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ეკოსერვის ჯგუფი

2018 - 2019
#თბილისისთვის

თბილისში გამწვანებული ტერიტორიების, დასვენების 

ადგილების, ხე-მცენარეების, შადრევნების, სასმელი 

სოკოების და სხვა ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობას 

ახორციელებს ,,ეკოსერვის ჯგუფი“

ამაღლდა ეფექტიანობა, გაუმჯობესდა მწვანე სივრცეების 

ხარისხი და დაიზოგა მოვლა-პატრონობის  

ტენდერებისთვის გამოყოფილი თანხები

ბოლო ათწლეულების მანძილზე პირველად, მასიურად 

გაისხლა ხეები

რაციონალური ხარჯვის მიზნით, სასმელი წყლის 

შადრევნებზე დამონტაჟდა 300 თანამედროვე, ჩამკეტი 

ონკანი. ხარჯი თვის განმავლობაში ერთ სოკო შადრევანზე 

700 ლარიდან 20 ლარამდე შემცირდა

სანერგე მეურნეობის განვითარებისთვის  „ეკოსერვის

ჯგუფს“ თბილისის ზღვის  ტერიტორიაზე გადაეცა 6 ჰა მიწის 

ნაკვეთი, რომელიც უზრუნველყოფს ქალაქის მომარაგებას 

ადგილობრივ პირობებთან ადაპტირებული ხე-

მცენარეებით

„ეკოსერვის ჯგუფი“ იწყებს ბიოლოგიურად სუფთა სასუქის 

წარმოებას
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ეკოსერვის ჯგუფი

2 წლის განმავლობაში დედაქალაქში  გამწვანების უპრეცედენტო 

სამუშაოები განხორციელდა.

2018 წელი 

11 000 კვ. მ. ბეტონის გზაგამყოფი კუნძულები გამწვანებამ 

ჩაანაცვლა

97 000 კვ. მ. ფართობზე არსებულ გზაგამყოფ კუნძულებზე 

მოეწყო სარწყავი სისტემა და  დაიგო ბალახი 

დაირგო სხვადასხვა სახეობის 7000 - მდე ბუჩქი

დაირგო 12 000 მერქნიანი მცენარე, აქედან 6000 ძირი 

დიდტანოვანი, 3 მეტრზე მაღალი, 23 სახეობის ხეა

შეიწამლა  120 000 მერქნიანი მცენარე

რუსთაველის გამზირზე ჩანაცვლდა მწვანე საფარი,  

მერქნიანი მცენარეები და ბუჩქები; მოწესრიგდა სარწყავი 

სისტემა და შეკეთდა ორი შადრევანი

ჭავჭავაძის გამზირზე არსებულ თარგებში 2500 - მდე ბუჩქი 

დაირგო, დაიგო ბალახი და მოწესრიგდა სარწყავი სისტემა

აღმაშენებლის გამზირზე კატალპების ნაცვლად 180 ძირი, 6-

მეტრიანი მინდვრის ნეკერჩხლები დაირგო

შემუშავდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სატყეო 

ფართობების ინვენტარიზაციისა და მართვის გეგმის პროექტი 

და 1984 წლის შემდეგ, პირველად, 12 000 - მდე ჰექტარ 

ფართობზე განხორციელდა ტყის ინვენტარიზაცია
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ეკოსერვის ჯგუფი

2018 - 2019
#თბილისისთვის

2019 წელი

წლის ბოლომდე დაირგვება 12 000 - მდე ძირი ხე და 8 000- ზე 

მეტი ბუჩქი 

4 500 კვადრატულ მეტრ ფართობზე არსებულ გზაგამყოფ

კუნძულებზე, მოეწყო სარწყავი სისტემა და ჰიდროთესვის

პრინციპით დაითესა ბალახი

100 500 კვ. მ. ფართობზე ჰიდროთესვის პრინციპით  დაითესა 

ბალახი 

15 000 კვ. მ. ფართობზე დაიგო ბალახი

11 000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე ჩატარდა ნიადაგის 

მულჩირების სამუშაოები. წლის ბოლომდე ნიადაგის 

მულჩირება 15 300 კვადრატულ მეტრ ფართობზე 

განხორციელდება

სანიტარიული ჭრის ფარგლებში მოიჭრა 27 000 ძირი  

ხმობადი და დაავადებული ხე

ხმობადი და დაავადებული ფიჭვების სანაცვლოდ, დაირგო 

5000 ძირი ხე 

196 ადგილზე ჩატარდა ფიტოსანიტარიული კვლევა და 

წამლობა. შეიწამლა 120 000 მწვანე ნარგავი

კუს ტბის მიმდებარედ 6,9 ჰექტარ ფართობზე დაირგო 

სხვადასხვა სახეობის 7600 ნერგი

გამწვანებულ თარგებში მიმდინარეობს სარწყავი სისტემის 

დამონტაჟება 

ამ დრომდე შეთანხმებულია 355 დენდროლოგიური პროექტი



ეკოსერვის ჯგუფი

2018 - 2019
#თბილისისთვის 31

2019 წელი

თამარაშვილის ქუჩაზე, დაავადებული ფიჭვების ნაცვლად, გზაგამყოფ ზოლში დაირგო 6 მეტრზე მაღალი 

100  -ზე მეტი სხვადასხვა სახეობის ხე

განახლდა მწვანე საფარი გმირთა მოედნის მემორიალის ირგვლივ. დაირგო 1500 ძირი ყვავილი და ბუჩქი 

ბარათაშვილის ქუჩაზე დაირგო 41 ძირი, 5 მეტრზე მაღალი ჭადრის და კედრის ხეები 

ვაჟა-ფშაველას გამზირზე, ახლადმოწყობილ გზაგამოყოფ ზოლზე დაირგო 150 ძირი 6 მეტრზე მაღალი ხე 

და არსებული გამწვანებული ხეივანი გაიზარდა



რეაბილიტირებული პარკები და 
სკვერები

გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

2018 - 2019
#თბილისისთვის

32

ვ. გოძიაშვილის სახელობის პარკი

წურწუმიას ქ. N4 - ში მდებარე სკვერი 

გაბრიელ სალოსის N47-49 - ს შორის არსებული 

სკვერი

გლდანის მე-6 მ/რ რაიონში N7-20 კორპუსებს 

შორის არსებული სკვერი



მიმდინარე

გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

2018 - 2019
#თბილისისთვის

33

ვეტერანთა დასვენებისა და კულტურის პარკის 

რეაბილიტაცია

ვარკეთილი 3 - ის დასახლების, IIIა მ/რ-ში, N325 

კორპუსის მიმდებარედ არსებული სკვერის 

აღდგენა-რეაბილიტაცია

ორხევის დასახლებაში არსებული სკვერის 

რეაბილიტაცია სრულდება



გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

2018 - 2019
#თბილისისთვის 34

რეაბილიტაციის წინასაპროექტო კვლევის, ფუნქციური ზონირებისა და დენდროლოგიის საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენაზე

კასკადისა და შადრევნების რეაბილიტაციაზე 

დაგეგმილია ვაკის პარკის სრული რეაბილიტაცია და გამოცხადებულია კონკურსები
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გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

2018 - 2019
#თბილისისთვის

„ადამიანისა და მზის’’ მონუმენტის მიმდებარედ არსებული 

თარგების რეაბილიტაცია

კახეთის გზატკეცილისა და ბუშის ქუჩის მიმდებარედ

არსებული თარგების რეაბილიტაცია 

დასრულდა  აღმაშენებლის №59ა-ში მდებარე 

ვერტიკალური გამწვანების კედლის განახლება 

დაგეგმილია ავლაბრის ვერტიკალური კედლის განახლება

სრულდება თარგების 
რეაბილიტაცია

ვერტიკალური კედლები



შადრევნების  რეაბილიტაცია

გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

2018 - 2019
#თბილისისთვის

36

რეაბილიტაცია ჩაუტარდა რიყის პარკის 

„ხელოვნური მდინარის“ ქსელსა და შადრევნებს, 

რომლებიც წლების განმავლობაში   უმოქმედო  იყო

ვარკეთილში, ვაზისუბანში, მერვე  ლეგიონის  

დასახლებაში, ჩიტაიას და გელოვანის  სკვერებში, 

ვაჟა-ფშაველას  გამზირზე რეაბილიტირდა

არსებული  შადრევნები

დედაქალაქს   შეემატება   სრულიად   ახალი   

შადრევანი  რეაბილიტირებულ გლდანის პარკში

განახლებული იერსახით აღდგება კიკვიძის ბაღში 

მდებარე ორი შადრევანი, რომელიც ათწლეულების 

განმავლობაში უმოქმედო იყო
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გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

2018 - 2019
#თბილისისთვის

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის 

საზოგადოებასთან (GIZ) გაფორმდა მემორანდუმი. 

მემორანდუმის ფარგლებში განხორციელდა კუს 

ტბისა და მთაწმინდის დამაკავშირებელი  ბილიკის 

განახლება-მოწყობა

GIZ-ის მხარდაჭერითვე, დაიწყო 20 ჰექტრამდე  

ხელოვნური ტყეების ბუნებრივ ტყეებად გარდაქმნა

აზიის განვითარების ბანკის დახმარებით, შემუშავდა 

"მწვანე და სარეკრეაციო სივრცის განვითარების 

სტანდარტი“

ევროპის საბჭოსთან ერთად დაიწყო პროექტის 

„საჯარო სივრცეების დიზაინის, მოწყობისა და 

რეკონსტრუქციის პროცესში მოქალაქეთა 

მონაწილეობის გაძლიერება“ განხორციელება

საერთაშორისო თანამშრომლობით 
განხორციელებული და მიმდინარე 
პროექტები



თბილსერვის ჯგუფი

2018 - 2019
#თბილისისთვის

38

წლის ბოლოს, ქალაქის მასშტაბით 

ჩანაცვლებული კონტეინერების რაოდენობა 7600 

მიაღწევს

62 ერთეული სხვადასხვა ტიპის სპეც-ტექნიკით 

განახლდა ავტოპარკი

რეაბილიტირდა 4 მიწისქვეშა გადასასვლელი. 3 

მისამართზე დამონტაჟდა 6 ერთეული შშმპ

განკუთვნილი ლიფტი

„თბილსერვის ჯგუფმა“ შეისყიდა და ეტაპობრივად 

მონტაჟდება 1 700 ერთეული LED სანათი, რაც 

ელექტროენერგიას 60-70%-ით დაზოგავს 

განხორციელდა მხატვრული მინათების 8 

პროექტი: 3 შენობა-ნაგებობა, 3 გამწვანებული 

ზოლი, 1 კლდე და 1 ციხე
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თბილსერვის ჯგუფი

2018 - 2019
#თბილისისთვის

„თბილსერვის ჯგუფი“ საგზაო მონიშვნების 

დახაზვას 2019 წლიდან თავად ახორციელებს. 

სამუშაოების საწარმოებლად შეძენილია 

შესაბამისი ტექნიკა 

„თბილსერვის ჯგუფსა“ და ევროპის 

რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD)  

შორის გაფორმებული ხელშეკრულების 

საფუძველზე, განხორციელდება 82 ერთეული სპეც. 

ტექნიკის შესყიდვა. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

ნაგავსაყრელ პოლიგონზე - ნაჟური წყლის 

გამწმენდი სისტემის რეაბილიტაცია. მესამე 

პლატფორმის მშენებლობა და არსებული 

გადამტვირთი სადგურის რეაბილიტაცია.

ქალაქისთვის უკვე შეძენილია ახალი ნაძვის ხე და 

საახალწლო ილუმინაციები, რომლის მონტაჟიც 

დეკემბერის შუა რიცხვებში დასრულდება



საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი

40

დამტკიცდა ბოტანიკური ბაღის სტრატეგიული განვითარების გეგმა და 

მომზადდა ლანდშაფტური განვითარების გეგმა

ჩატარდა მთავარი სკვერის რეკონსტრუქცია, მოეწყო გარეგანათება

მოწესრიგდა ტურისტული მარშრუტების ინფრასტრუქტურა

შეძენილია ელექტრომობილები

განახლდა საექსპედიციო და სამეურნეო დანიშნულების სატრანსპორტო 

პარკი

გამოცხადდა კონკურსი ბაღის ისტორიული ნაწილის (არბორეტუმის) 

რეკონსტრუქციის პროექტზე

დაიწყო იასამნების ნაკვეთის რეკონსტრუქცია

მომზადდა ახალი „ბოტანიკური ცენტრის“ პროექტი, სადაც შედის 

ლაბორატორიული და ადმინისტრაციული შენობები

ბოტანიკური ბაღის მცენარეთა კოლექცია გაიზარდა 200 - ზე მეტი 

სახეობით

საფუძველი ჩაეყარა ბონსაის კოლექციას

დაიწყო ეთნობოტანიკური - საკვებ მცენარეთა კოლექციის შექმნა

განახლდა სამეცნიერო დანიშნულების ტექნიკური ბაზა

შეიქმნა ეკოლოგიური განათლების განყოფილება, დაიწყო ეკო 

საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი პროგრამების, გამოფენებისა 

და ფესტივალების ჩატარება

2 წლის განმავლობაში გატარებული პოლიტიკის შედეგად, ბაღის 

შემოსავლები 200%-ით, ხოლო ვიზიტორთა რაოდენობა 42%-ით გაიზარდა
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თბილისის ზოოპარკი

2018 - 2019
#თბილისისთვის

თბილისის ზღვის მიმდებარედ, ზოოპარკის ახალ ტერიტორიაზე 

განხორციელდა გაზიფიცირება და შიდა ტერიტორია 

ნაწილობრივ დაიქსელა

დამონტაჟდა სამეთვალყურეო და სათვალთვალო კამერები 

გაკეთდა დათვების, მგლების, ფოცხვერების, აფრიკული 

მოხატული ძაღლების, ჯიხვებისა და დომბების ვოლიერები

თბილისის ახალი ზოოპარკისთვის ჩამოყვანილია ჯიხვები და 

აფრიკული მოხატული ძაღლები

ზოოპარკის არსებულ ტერიტორიაზე, გმირთა მოედანთან 

დამონტაჟდა სამეთვალყურეო და სათვალთვალო კამერები

ზოოპარკი აღიჭურვა სამობილიზაციო ტექნიკითა და 

ცხოველთა დამჭერი მოწყობილობებით 

გაიხსნა ვეტერინარული პათანატომიის დიაგნოსტიკური 

ლაბორატორია

ზოოპარკის საგანმანათლებლო ცენტრის ეგიდით,  2 წლის 

განმავლობაში სხვადასხვა სახის პროგრამები, პროექტები, 

ლექციები და საინფორმაციო ტურები გაიმართა

თბილისის ზოოპარკი თამშრომლობს ორგანიზაციებთან:  

ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი (WWF), გაერთიანებული 

ერების ორგანიზაციის განვითარების პროგრამა (UNDP), 

გერმანიის განვითარების ფონდი (GIZ); აშშ-ს სატყეო 

სააგენტო (US Forest) და სხვა
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2 წლის განმავლობაში სააგენტომ რეაგირება მოახდინა 26 606 

შეტყობინებაზე, რეაგირების რიცხვი დინამიკურად იზრდება 

9 882 ცხოველს ჩაუტარა კასტრაცია-სტერილიზაციის ოპერაცია

ცხოველთა მუნიციპალურმა თავშესაფარმა, პროცედურების 

ჩასატარებლად,  მიიღო 19 214 ცხოველი

ჩატარებულია 815 სამაშველო ოპერაცია და გადარჩენილია 1000 - ზე 

მეტი ცხოველი

მაშველებმა, საგანგებო სიტუაცების მართვის სამსახურის ბაზაზე,  

ინტენსიური წვრთნის კურსი გაიარეს

თავშესაფრში გაიზარდა ვეტერინარების, ფერშლების, 

დამლაგებლებისა და კინოლოგების რაოდენობა

ქირურგიული დახმარება გაეწია 2 293 ცხოველს

ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ჩაუტარდა 10 674 ცხოველს

გაიზარდა თავშესაფრიდან გაჩუქებული, პატრონთან დაბრუნებული და 

მიკედლებული ცხოველების რაოდენობა

დაიწყო თავშესაფრის სარემონტო სამუშაოები, განახლდება 

ვოლიერები
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დედაქალაქში მიუსაფარი ძაღლებისთვის საკვები აპატარები და ხის სახლები განთავსდა 

სააგენტოს ინიციატივით, განხორციელდა ცვლილებები  ცხოველის მიმართ არასათანადო და სასტიკ 

მოპყრობასთან დაკავშირებით არსებულ საკანონმდებლო რეგულაციებში  

სააგენტო მონაწილეობს პარლამენტში შინაური ბინადარი ცხოველის შესახებ კანონპროექტის განხილვის 

პროცესში, რომელთან ერთადაც შემუშავდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 

ცვლილების შეტანის პროექტი, რომელიც ადგენს ცხოველის მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებული 

ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში პასუხისმგებლობის ზომებს
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ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური

2018 - 2019
#თბილისისთვის

თბილისის მერია დედაქალაქის 

სატრანსპორტო სფეროში რევოლუციურ 

რეფორმებს ახორციელებს. ურბანული 

მობილობის პრიორიტეტები შემდეგი 

თანამიმდევრობით არის განსაზღვრული

ქვეითი

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

ველოსიპედი

კერძო ტრანსპორტი
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თბილისის მერიამ ეკოსატრანსპორტო პოლიტიკის ფარგლებში, 

დაიწყო ელექტრომანქანების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა 

შეიქმნა  ელექტროდამტენების პორტალი 

www.chargers.tbilisi.gov.ge

ვებგვერდზე დარეგისტრირებული ელექტრომანქანის 

მფლობელთა მოთხოვნით, თბილისის მერია მიმდებარე 

მუნიციპალურ საპარკინგე ადგილებზე დაამონტაჟებს 

ელექტროდამტენებს. 2020 წელს ქალაქში 60  დასატენი 

წერტილი მოეწყობა

ზონალური პარკირება ელექტომობილებისთვის უფასოა

ელექტრომობილის მეპატრონე პარკირების წლიური 

გადასახადისგან თავისუფლდება

ტაქსის ლიცენზია ელექტრომობილების მეპატრონეთათვის  

გაიცემა უფასოდ

აღნიშნულმა ინიციატივამ ხელი შეუწყო დედაქალაქში ახალი 

პროექტის - საზიარო ავტომობილის (Car Sharing – aicar.ge)  

დანერგვას, რომელიც ქმნის ეკოლოგიურად სუფთა 

გადაადგილების შესაძლებლობას თბილისში
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სამარშრუტო სქემის ოპტიმიზაცია

2018 - 2019
#თბილისისთვის

ფრანგული კვლევითი ორგანიზაცია „სისტრა“ 

თითოეულ უბანსა და მგზავრზე ორიენტირებულ 

სატრანსპორტო სქემას დედაქალაქის მერიას 

უახლოეს მომავალში წარუდგენს.

შესაძლებელი გახდება მეტროს, ავტობუსების და 

მიკროავტობუსების მარშრუტების ერთმანეთთან 

სინქრონიზაცია.  პროექტის საერთო ღირებულება 

790 ათას ევროა, საიდანაც 490 ათასი EBRD-ს 

გრანტია, ხოლო - 300 ათასი მერიის დაფინანსება

იქმნება სატრანსპორტო ნაკადების მართვის 

კომპლექსური პლატფორმა. ჭკვიანი 

სატრანსპორტო სისტემების - შუქნიშნების ქსელის, 

ტრანსპორტის აღმრიცხველი დეტექტორებისა და 

ცვლადი საინფორმაციო ნიშნების მეშვეობით, 

შესაძლებელი გახდება ნაკადების ოპტიმალური და 

კოორდინირებული  მართვა

თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის 

„ჩქაროსნული“ დერეფნების მოწყობა 

მიმდინარეობს
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ამჟამად, მუშავდება ჭავჭავაძის გამზირისა და ვეკუა-ხიზანიშვილის 

ქუჩების სატრანსპორტო სქემები

მოძრაობის ორგანიზების ახალი სქემები უკვე შედგენილია 

კანდელაკის, მელიქიშვილისა და  სარაჯიშვილის ქუჩებისთვის

ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაციის ფარგლებში შემუშავდა 

დროებითი, ალტერნატიული მარშრუტები, რომელთა საშუალებითაც 

შესაძლებელია ტრანსპორტის მაქსიმალურად შეუფერხებელი 

გადაადგილება

დასრულდა ავტობუსის და ველოსიპედის ზოლების გაყვანა 

რეაბილიტირებულ ქუჩებზე

მერიამ დაიწყო მშენებლობის დაგეგმარების პროცესში სატრანსპორტო 

სქემების გათვალისწინება და ამ მიმართულებით სტრატეგიული 

კვლევების ჩატარება 
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თბილისის სატრანსპორტო კომპანია

2018 - 2019
#თბილისისთვის

ახალი ავტობუსების შესყიდვის და ყვითელი ავტობუსების 

სრულად ჩანაცვლების პროცესი სწრაფი ტემპით 

ხორციელდება და  2020 წლის ბოლოს დასრულდება

თბილისის ავტოპარკში 347 ახალი ავტობუსია

143 ერთეული ახალი 12 - მეტრიანი MAN-ის მარკის 

ავტობუსი (CNG)

74 ერთეული ახალი 10 - მეტრიანი MAN-ის მარკის ავტობუსი 

(ევრო 6 ემისიის დიზელი)

130 ერთეული ახალი 8 - მეტრიანი ISUZU-ს მარკის 

ავტობუსი (ევრო 6 ემისიის დიზელი)

ყოველდღიურად, თბილისს ემსახურება  და ხაზზე გადის ჯამში 

563 ერთეული ავტობუსი

2018-2019 წლებში თბილისის მერიამ შეიძინა 90 ერთეული 

MAN-ის მარკის 10 მეტრიანი და 220 ერთეული ISUZU-ს 

მარკის 8 - მეტრიანი ავტობუსი, საერთო ბიუჯეტით - 109 790 

000 ლარი 

წლის ბოლოს თბილისის ავტოპარკში 453 ახალი 

თანამედროვე ევროპული სტანდარტების ავტობუსი იქნება

ავტოპარკის განახლება



თბილისის სატრანსპორტო კომპანია

2018 - 2019
#თბილისისთვის

49

EBRD-ის დაფინანსებით გამოცხადებულია ტენდერი 

თბილისისთვის 110 ცალი 12 - მეტრიანი გაზის (CNG) საწვავზე 

მომუშავე ავტობუსის შესყიდვაზე 

EBRD-ის დაფინანსებით, მიმდინარეობს მუშაობა კიდევ 90 

ერთეული 12 - მეტრიანი ავტობუსის შესაძენად

მგზავრთნაკადის ზრდის გათვალისწინებით, უახლოეს მომავალში 

გამოცხადდება ტენდერი დამატებით 100 ერთეული 8 - მეტრიანი 

ავტობუსის შესაძენად

2020 წლის  ბოლოს დედაქალაქის ავტოპარკში ჯამში 753 

ერთეული ახალი, ევროპული სტანდარტების თანამედროვე 

ავტობუსი იქნება

თბილისის მერიამ 2018 წელს 10 ახალი მარშრუტის გახსნა-

დამატება და 15 მარშრუტის დაგრძელება შეძლო. 2019 წელს კი, 

გაიხსნა 2 ახალი და დაგრძელდა 7 მარშრუტი

ღამის ეკონომიკის პროექტის ფარგლებში ამოქმედდა „ღამის 

ავტობუსის“ საპილოტე პროექტი. მარშრუტი მეტრო „ახმეტელის 

თეატრი“ - მეტრო „ვარკეთილი“ 

თბილისის მერიამ შეიძინა და დაამონტაჟა ავტობუსების 

თანამედროვე სარეცხი დანადგარები. პროექტის ბიუჯეტი 

1,035,390 ლარი 

ავტოპარკის  განახლება
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პარკირების ლოკაციები ელექტროსკუტერებისთვის

2018 - 2019
#თბილისისთვის

სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების 

რეგულირების წესს დაემატა დებულება, 

რომლის მიხედვით სარგებლობის 

უფლებით გაიცემა სამეწარმეო 

საქმიანობის მიზნით გამოსაყენებელი 

ელექტროველოსიპედების, მოპედების და 

ელექტროძრავიანი სხვა მსგავსი 

სატრანსპორტო საშუალებების 

პარკირებისთვის განსაზღვრული 

ლოკაციები

თბილისის მერიამ მოლაპარაკებები 

დაიწყო  ელექტროთვითმგორავების

(ელექტროსკუტერები) ისეთ გიგანტებთან, 

როგორიცაა BIRD და  HELBIZ



ქვეითთა უსაფრთხოება და შუქნიშნები

2018 - 2019
#თბილისისთვის 51

დედაქალაქის მერიამ დაიწყო შშმ პირების, ასაკოვანი მოქალაქეებისა და მოსახლეობის ფართო 

სპექტრისთვის არაადაპტირებული საფეხმავლო ხიდების დემონტაჟი და მათ ნაცვლად, შუქნიშნებით 

ორგანიზებული ქვეითთა გადასასვლელების მოწყობა 
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ორი წლის განმავლობაში „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ“ 

თბილისის მეტროს განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი სამუშაოები 

განახორციელა 

კაპიტალურად შეკეთდა 35 ვაგონი

საშუალო შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდა 8 ვაგონს

მიმდინარეობს 11 ვაგონის საშუალო შეკეთება და მოწოდება

კაპიტალურად შეკეთდა 14 სადგურის ესკალატორები

კაპიტალურად შეკეთდა 6 სამეურნეო მატარებელი 

შეიცვალა 3 670  შპალი და 10,500 მეტრი რელსი

ვაგონების რეაბილიტაციის შედეგად ხაზებზე დაემატა 

მატარებლების რაოდენობა, რამაც ახმეტელი-ვარკეთილის ხაზზე, 

პიკის საათში შემადგენლობებს შორის ინტერვალი 2,5 წთ - მდე, 

ხოლო, საბურთალოს ხაზზე 3 წთ - მდე შეამცირა

გაზრდილი მგზავრთანაკადის პირობებში, ორივე ხაზზე 

მატარებლების შემადგენლობები 3 - ვაგონიანის ნაცვლად,  4 -

ვაგონიანი გახდა
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თბილისის მეტრო

2018 - 2019
#თბილისისთვის

დაგეგმილია  40 ახალი ვაგონის/10 შემადგენლობის 

შესყიდვა. პროექტს  ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკი (EBRD) აფინანსებს 

ADB-ის დაფინანსებით და „მუნიციპალური განვითარების 

ფონდის“ მხარდაჭერით, დამონტაჟდება დაახლოებით 450 

კმ. ძალოვანი კაბელი და 32 ახალი საგვირაბო

გამნიავებელი. ბიუჯეტი 15,36 მლნ აშშ დოლარი

თბილისის აღმოსავლეთ საზღვრის აგლომერაციაში

სუბურბანული რკინიგზის განვითარების საპროექტო 

მომსახურების შესყიდვაზე კომპანია  ILF Consulting 

Engineers Austria GmbH-ის ფილიალთან გაფორმდა 

ხელშეკრულება საერთო ღირებულებით 12,762,530.72 

ლარი

ავსტრიული კონტრაქტორი კომპანია ILF-ის მეშვეობით, 

ჩატარდა მიწისზედა მეტროს, მე - 3 ხაზის, სამგორი-

ლილოს და სამგორი-აეროპორტი-რუსთავის მარშრუტების 

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა

მეტროს 11 სადგურის განახლება-რეკონსტრუქციის მიზნით, 

მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები

განხორციელდა 3 სადგურის (ვარკეთილი, გურამიშვილი და 

ავლაბრის ზედა და ქვედა ვესტიბიულები და დახრილი 

გვირაბები) კონსტრუქციულ მდგრადობაზე ინსტრუმენტული 

კვლევები. ხორციელდება კიდევ 3 სადგურის (სადგურის 

მოედანი 1 და 2, სარაჯიშვილი) კვლევები

მზადდება თბილისის მეტროპოლიტენში არსებული 

მოძველებული ვიდეომონიტორინგის სისტემის პროექტი და 

ტექნიკური მოთხოვნები, რომლის საფუძველზეც 

გამოცხადდება შესაბამისი ტენდერი 
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განახლდა მგზავრობის საფასურის გადახდის, მართვის 

და კონტროლის სისტემა 

განხორციელდა მონაცემთა შენახვისა და დამუშავების 

ცენტრის რეაბილიტაცია. პროექტის ღირებულება 769,178 

ლარი

თბილისის მეტროში დაიწყო დისპეტჩერული

ცენტრალიზაციის მოდერნიზაციის მეორე  ეტაპი. 

პროექტის ღირებულება 5,089,720 ლარი

თბილისის მეტროს საბურთალოს ხაზზე 

რადიოსამატარებლო კავშირის სისტემა განახლდა.

ღირებულება 531,691 ლარი

თანამედროვე ტექნოლოგიები საზოგადოებრივ 
ტრანსპორტში
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შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ ოპერირებს 

ორ საბაგირო ხაზს: „რიყე - ნარიყალა“ და „ჭავჭავაძის 

გამზირი - კუს ტბა“

მიმდინარეობს სამუშაოები უნივერსიტეტის მაღლივი 

კორპუსისა და ბაგების დამაკავშირებელი საბაგირო 

გზის ექსპლოატაციაში გასაშვებად  

თბილისის ლანდშაფტი იძლევა საშუალებას, რომ 

საბაგირო ქსელი განვითარდეს და რიგ შემთხვევებში, 

დააკავშიროს მტკვრის მარცხენა და მარჯვენა 

სანაპიროები. შპს „გეოგრაფიკთან“ დაიდო 

ხელშეკრულება, რის საფუძველზეც, საბჭოთა 

კავშირის დაშლის შემდგომ პირველად, სხვადასხვა 

უბნებში პოტენციური საბაგირო გზების მარშრუტების 

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა ჩატარდა. 

განხორციელდა პერსპექტიული მიმართულებების 

კვლევა,  მათ შორის „ახმეტელი - ზღვის უბნის“, 

„სამგორი-ვაზისუბნის“ და „სამება - მახათას მთის“ 

მარშრუტებზე
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ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების 

ბანკის (EBRD) მიერ გამოყოფილია გრანტები 

სხვადასხვა პროექტების 

განსახორციელებლად 

გენდერული საკონსულტაციო მომსახურების 

პროგრამა - ბიუჯეტი 200 000 ევრო. კომპანიას 

საკონსულტაციო მომსახურებას 

საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია 

AETS უწევს 

კორპორატიული განვითარებისა და 

დაინტერესებულ მხარეთა მონაწილეობის 

პროგრამა - ბიუჯეტი 280 000 ევრო. კომპანიას 

საკონსულტაციო მომსახურებას 

ადგილობრივი საკონსულტაცია კომპანია 

PMCG და საერთაშორისო საკონსულტაციო 

კომპანია Mott Macdonald-ი უწევს 

სატრანსპორტო კომპანიის თანამშრომლობა 
დონორ ორგანიზაციებთან

პროფესიული ჯანმრთელობისა და შრომის 

უსაფრთხოების პროგრამა - კომპანიას 

მომსახურებას საერთაშორისო საკონსულტაციო 

კომპანია AVG უწევს

საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მართვის 

შესახებ საკონსულტაციო მომსახურების 

პროგრამა. კომპანიას მომსახურებას 

საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია AVG

უწევს 
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ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური
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2018 წელს არქიტექტურის სამსახურს გამოეყო და 

დამოუკიდებელ სტრუქტურულ ერთეულად ჩამოყალიბდა 

ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური

მოხდა ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის 

რეორგანიზაცია

შემუშავდა და 2019 წლის 15 მარტს დამტკიცდა ქ. 

თბილისის მიწათსარგებლობის განახლებული 

გენერალური გეგმა, რომლის ფარგლებშიც

მომზადდა ზონირების ბალანსი

გამოვლინდა სამშენებლო და არასამშენებლო

ტერიტორიები

დაზუსტდა გეგემარებითი შეზღუდვები მეწყერ საშიში 

ზონებისთვის, ხევების, სასაფლაოების, 

კოლექტორების და შეტბორვის არეალებისთვის. 

იდენტიფიცირდა გეოდინამიკური საფრთხეების 

არეალები

მკაფიოდ განისაზღვრა ლანდშაფტური ზონის 

არეალები და ზონირებას დაემატა სატყეო ზონა

აღდგა ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა 
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შეიქმნა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

განხორციელებისთვის პროექტების და კვლევების სამოქმედო 

გეგმა, ჯამში 67 პროექტით, ქალაქგეგმარების, ეკონომიკის, 

ლანდშაფტის და ტრანსპორტის მიმართულებით

გაიწერა მომდევნო ეტაპის ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტების 

პროგრამა და დამუშავდა შესაბამისი რუკა

ვარკეთილის III მასივის ტერიტორიაზე (70 ჰა.) ურბანული 

განვითარების სამსახური ამუშავებს განაშენიანების 

რეგულირების გეგმას, ავარიული საცხოვრებელების ჩანაცვლების 

და ურბანული გარემოს გაუმჯობესების მიზნით

ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე (1070 ჰა.)  უსისტემო 

განვითარება და ბუნებრივი ფასეულობების დეგრადაცია დღემდე 

გამოწვევად რჩება. მიწათსარგებლობის გენგეგმით, ტერიტორიის 

ნაწილზე კვლევების განხორციელებამდე შეზღუდულია 

სამშენებლო სამუშაოები. მიმდინარეობს მუშაობა არეალის 

დაბალანსებული განვითარებისთვის

მსხვილი საქალაქო პარკის მოსაწყობად შერჩეულია 4 

ტერიტორია, აქედან ორზე (დიღმის ჭალები და თემქის ხევი) 

მუნიციპალიტეტმა უკვე დაიწყო მუშაობა

განახლებულ გენგეგმაში საკამათო იყო ტრანსპორტის საკითხები. 

აზიის განვითარების ბანკთან მჭიდრო თანამშრომლობით და 

ფინანსური  მხარდაჭერით,  დაიწყო მდგარდი ურბანული 

მობილობის გეგმაზე მუშაობა

ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური
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მარტის თვემდე მიღებული კ2 კოეფიციენტის მატების განაცხადების დაკმაყოფილების აუცილებელ მაკონპენსირებელ პირობად, 

განისაზღვრა ნამატი ფართების გარკვეული ოდენობით მუნიციპალიტეტისთვის გადაცემა, საცხოვრებელი ფონდის შექმნის 

მიზნით.

მუნიციპალიტეტისთვის გადასაცემი საცხოვრებელი ფართების ოდენობა 20 000 კვ.მ - ს აღემატება და იგი გამოყენებული იქნება 

კოოპერატიული ბინათმშენებლობებით დაზარალებულთა დასაკმაყოფილებლად და სხვა სოციალური პროექტებისთვის. 

ცვლილებები შევიდა მოქმედ განაშენიანების რეგულირების წესებში, კანონმდებლობა გახდა უფრო მოქნილი და მოქალაქეთა 

კერძო, თუ საჯარო ინტერესებზე ორიენტირებული. 

2019 წლის მარტის თვიდან აიკრძალა განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის (კ2) მატება



თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო

2018 - 2019
#თბილისისთვის 60

სააგენტოს მართვაში არის 180 საბავშვო 

ბაგა-ბაღი, რომელიც ემსახურება 61 000 

აღსაზრდელს

აღსაზრდელი

61000
საბავშვო ბაგა-ბაღი

180



თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო

2018 - 2019
#თბილისისთვის 61

თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების სააგენტოს მიერ 2018 წელს დაიხარჯა 

121 343 788.54 ლარი

სააგენტოს 2019 წლის გეგმაა 

149 844 157.99 ლარი



ბაგა-ბაღების მშენებლობა

2018 წელს თბილისში აშენდა 11 ახალი საბავშვო 

ბაღის შენობა. გაიხსნა 9 ახალი საბავშვო ბაღი, 

ხოლო ორი შენობა კორპუსის სახით შეუერთდა 

მოქმედ ბაღებს

2019 წელს დაიწყო 9 ახალი საბავშვო-საბავშვო 

ბაღის მშენებლობა, რომელთაგან ერთი, სოფელ 

ფონიჭალაში მდებარე N81 ბაგა-ბაღი უკვე გაიხსნა 

და 200-მდე აღსაზრდელს ემსახურება. დანარჩენი 

რვა კი, 2020 წელს ეტაპობრივად შევა 

ექსპლუატაციაში

დასრულდა N21 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის 

ამორტიზებული ფლიგელის რეაბილიტაცია.  ბაღმა 

120 აღსაზრდელი უკვე მიიღო.

N10 საჯარო ბაგა-ბაღის ეზოში ამორტიზებული 

შენობის ნაცვლად აშენდა ახალი კორპუსი, 

რომელიც წლის ბოლომდე 120-მდე ბავშვს მიიღებს. 62

თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების 
მართვის სააგენტო



მასშტაბური სარემონტო-
სარეაბილიტაციო პროექტები

2 წლის განმავლობაში სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 29 

საბავშვო ბაგა-ბაღს, ინტერიერის სარემონტო სამუშაოები კი, 

41 ბაგა-ბაღს

70 ბაგა-ბაღში კეთილმოეწყო ეზოები

20 საბავშვო ბაღში მოწესრიგდა საგზაო ინფრასტრუქტურა

დაიწყო  მოძველებული სათამაშო ინვენტარის ჩანაცვლება

მიმდინარეობს ინტერიერის და ავეჯის დიზაინის ცვლილება 

სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები დამონტაჟდა  თბილისის 

ყველა საჯარო ბაგა-ბაღში

უსაფრთხოების სტანდარტების გათვალისწინებით, აშენდა და 

მოეწყო ახალი საქვაბე შენობა-ნაგებობები 

დღეისათვის, ყველა საბავშვო ბაღი სარგებლობს 

ელექტროქურებით 

მიმდინარეობს ყველა საბავშვო ბაგა-ბაღის ვიდეო-

სამეთვალყურეო სისტემებით აღჭურვა

ყველა საჯარო ბაგა-ბაღში დამონტაჟებულია უსაფრთხოების 

ბადეები

63

თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების 
მართვის სააგენტო

2018 - 2 019

#თბილისისთვის



„საზაფხულო ბაღების პროექტის“ ფარგლებში, 

ივლისის თვეში 40 საბავშვო ბაღი 13 010 

აღსაზრდელს მოემსახურა

საბავშვო ბაღებში შეიქმნა 1500-მდე ახალი 

სამუშაო ადგილი, კადრების შერჩევა 

ხორციელდება საჯარო კონკურსის გზით

64

თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების 
მართვის სააგენტო

• გადამზადდა 180 ბაგა-ბაღის 200 მეთოდისტი და 75 

აღმზრდელ-პედაგოგი

• ინკლუზიური განათლების პროგრამებში მონაწილეობა 

მიიღო 25 ბაგა-ბაღის დირექტორმა

• პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების 

ტრენინგი გაიარა 2550-მა აღმზრდელმა

1500
ახალი სამუშაო ადგილი



ბაგა-ბაღებში გამკაცრდა მონიტორინგი. დადგინდა 

როგორც ინდივიდუალური, ასევე სისტემურ 

ხასიათის გადაცდომები და გაიცა შესაბამისი 

რეკომენდაციები

134 საბავშვო ბაგა-ბაღის ტერიტორიაზე 

მიმდინარეობს ათწლეულების მანძილზე 

დაგროვილი, ჩამოწერილი და დაუსაწყობებელი 

ინვენტარის აღწერა-შეფასება.

შემუშავდა და ამოქმედდა კვებისა და ჰიგიენის  

ახალი სტანდარტები

გაძლიერდა ჯანდაცვის პროგრამები და 

ჯანმრთელობის კონტროლი

სააგენტოს ვებ-გვერდი უფრო მოქნილი და 

მომხმარებელზე ორიენტირებულია 

სააგენტოს მიენიჭა ISO 9001:2015 ხარისხის 

მართვის სერტიფიკატი

65

თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის 
სააგენტო

2018 - 2019
#თბილისისთვის



განხორციელდა არქიტექტურის სამსახურის 

რეორგანიზაცია, სამსახური გახდა 

მომსახურების სერვისებზე  ორიენტირებული;

შეიქმნა ორი სტრუქტურული ერთეული

1. საინჟინრო განყოფილება

2. სტრატეგიული დაგეგმვის, შეფასების და

მონიტორინგის განყოფილება

რეორგანიზაციის მიზანია პროექტების 

შემოწმების ხარისხის გაუმჯობესება, გაცემული 

პასუხების ხარისხისა და ვადების 

მონიტორინგი. 

გარემოს დაცვისა და ეკოლოგიური 

გამოწვევების გათვალისწინებით, შეიცვალა 

მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცედურა

66

თბილისის მუნიციპალიტეტის 
არქიტექტურის სამსახური

სამშენებლო ნებართვის მაძიებელს სხვა სავალდებულო 

საპროექტო დოკუმენტაციასთან ერთად, სატრანსპორტო

მოძრაობის სქემისა და გამწვანების პროექტის წარდგენა 

ევალება.



დაიწყო დაუსრულებელი 
მშენებლობების პრობლემის 
მოგვარება

2018 წლიდან მოკვლეულია 180-მდე სამშენებლო 

ობიექტი, რომლებიც 2008 წლის შემდგომი 

ეკონომიკური კრიზისის, მშენებელთა 

არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულების და 

თაღლითური სქემების გამო  შეჩერდა

2019 წელს თბილისის მერიაში შეიქმნა ,,ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

დაუმთავრებელ მშენებლობებთან დაკავშირებული 

საკითხების განმხილველი კომისია“. დაუმთავრებელ 

სამშენებლო ობიექტებს, რომელთაც 2013 წლის 1 

იანვრამდე აქვს მიღებული მშენებლობის ნებართვა, 

ახალი შესაძლებლობა მიეცათ, წარმოადგინონ 

სამშენებლო ობიექტის დასრულების საჭიროებები 

და მიიღონ შესაბამისი მხარდაჭერა

67

თბილისის მუნიციპალიტეტის 
არქიტექტურის სამსახური

2018 - 2019
#თბილისისთვის

კომისიამ უკვე განიხილა 25 სამშენებლო 

ობიექტის დასრულებისთვის  სხვადასხვა 

ინვესტორის წინადადება



გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის 

ფარგლებშიც კომპანია ,,მ2“ დაასრულებს 

,,სვეტის“ მშენებლობებს და 2500 

დაზარალებული მიიღებს კუთვნილ 

საცხოვრებელ ფართებს. 

ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს ,,ცენტრ 

პოინტის“ დაუმთავრებელი ობიექტების

დასრულების და 3400-მდე დაზარალებულის 

დაკმაყოფილების მიზნით. 

დაზარალებულებთან მიმდინარეობს მუდმივი 

კომუნიკაცია, ამის პარალელურად კი 

მოლაპარაკებები წარმოებს ინვესტორებთან.

კომისია აგრძელებს მუშაობას  8 000-მდე 

დაზარალებულო ოჯახის დაკმაყოფილებისა 

და მათთვის შესაბამისი საცხოვრებელი 

პირობების შექმნისთვის.  

68

თბილისის მუნიციპალიტეტის 
არქიტექტურის სამსახური



თბილისის მუნიციპალიტეტის 10 რაიონული გამგეობა
2018 - 2019

#თბილისისთვის

69

განხორციელებული საბიუჯეტო პროგრამებისა 

და პროექტებისთვის დაიხარჯა ჯამურად 263.832.732 ₾
2017 წ. ნოემბერი - 2019 წ. ნოემბერი 

10
რაიონული გამგეობა



თბილისის მუნიციპალიტეტის 10 რაიონული გამგეობა

2018 - 2019
#თბილისისთვის 70

ფართობზე მოეწყო, მოწესრიგდა და 

შეკეთდა საგზაო ინფრასტრუქტურა. 

77.133.221₾
დაიხარჯა

3.193.289 კვ.მ



ინფრასტრუქტურული 
სამუშაოები

სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები 

განხორციელდა 2 463 მისამართზე. ღირებულება -

9 174 943.81 ლარია

სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავების და 

შენობების რეაბილიტაცია

კორპუსის ავარიული აივნების გამაგრება

კიბეების, ბილიკების, მოაჯირების, 

ფანჩატურებისა და სკამების რეაბილიტაცია-

მოწყობა 

275 მისამართზე მოეწყო მიწისქვეშა 

კომუნიკაციები, რომლის ღირებულება 7 962 120.33 

ლარია

საყრდენი კედლები მოეწყო და გამაგრდა 217 

მისამართზე. დაიხარჯა - 9313290.32 ლარი

71

თბილისის მუნიციპალიტეტის 10 
რაიონული გამგეობა

2018 - 2019
#თბილისისთვის



თბილისის მუნიციპალიტეტის 10 რაიონული გამგეობა
2018 - 2019

#თბილისისთვის

72

ჯანსაღი ცხოვრების წესის მხარდაჭერისა და სპორტის განვითარებისთვის 10 რაიონში, 

309 მისამართზე სპორტული მოედნისა და 227 მისამართზე ფიტნეს ზონის მოწყობა-

რეაბილიტაცია მიმდინარეობს.  სამუშაობის ჯამური ღირებულება - 16 118 769 ლარია 



თბილისის მუნიციპალიტეტის 10 რაიონული გამგეობა 2018 - 2 019

#თბილისისთვის

73

სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია  განხორციელდა 453 მისამართზე. ღირებულება -

20 758 573.28 ლარი. მწვანე სივრცეების მოვლა-პატრონობის ფარგლებში 8 458 

მისამართზე დაირგო 31 793 ნერგი. ღირებულება - 4 018 361.99  ლარი



სკვერები უსახური ავტოფარეხების 

ნაცვლად - 27 მისამართზე 

მოსახლეობასთან შეთანხმებით 

მოხდა 324 ავტოფარეხის 

დემონტაჟი. 12 მისამართზე მოეწყო 

სკვერი და ჩატარდა სხვადასხვა 

ინფრასტრუქტურული სამუშაოები; 

პროქტის ღირებულება - 1 027 210.07 

ლარი

ბავშვებზე ადაპტირებული გარემოს 

შექმნის მიზნით,  საბავშვო 

გასართობი მოედნები მოეწყო და 

რეაბილიტირდა 163 მისამართზე. 

ღირებულება - 2 513 607.57 ლარი

74

თბილისის მუნიციპალიტეტის 10 
რაიონული გამგეობა



მოსახლეობის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის 

მიზნით,  სოციალური მხარდაჭერა გაეწია 354 170 

ბენეფიციარს; ჯამური თანხა: 68138883.95 ლარი

ხოლო ჯანდაცვის მიმართულებით დაფინანსდა  267 

334 ბენეფიციარი; დახარჯული თანხა - 33160112.12 

ლარი

ინსტიტუციური განვითარების და  ფინანსური 

დამოუკიდებლობის მიზნით განახლდა 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის  განვითარების 

ხელშეწყობის პროგრამა და შეიცვალა დაფინანსების 

წესი. თბილისის 10 რაიონის მასშტაბით 

ამხანაგობების მიერ წარმოდგენილი და 

დაფინანსებული პროექტების რაოდენობამ  2797-ს 

მიაღწია, პროექტის ჯამური ღირებულება - 35305233.48 

ლარია

75

თბილისის მუნიციპალიტეტის 10 რაიონული 
გამგეობა

2018 - 2 019

#თბილისისთვის



თბილისის მუნიციპალიტეტის 10 რაიონული გამგეობა

2018 - 2019
#თბილისისთვის 76

რაიონული გამგეობების ორგანიზებით, ადგილობრივი მოსახლეობის და 

ახალგაზრდობის ჩართულობით  ჩატარდა  223 კულტურული და სპორტული ღონისძიება. 

პროექტების ჯამური ღირებულება - 1606874.85 ლარია



განხორციელებული პროექტები

144 საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული 

ინიციატივა

470 სპორტული ღონისძიება,  მათ შორის 18 

საერთაშორისო ტურნირი

408 პროექტი კულტურის მიმართულებით

მუნიციპალური მხარდაჭერით ჩატარდა 92

ლოკალური და საერთაშორისო ფესტივალი  

მუნიციპალური მხარდაჭერით თბილისის 

სხვადასხვა თეატრის სცენაზე დაიდგა 48

სპექტაკლი

მუნიციპალურ თეატრებში გაიმართა 418

სპექტაკლი და დაიდგა 14 პრემიერა

გამოსაცემად მომზადდა და გამოიცა 41 წიგნი 

77

კულტურის, განათლების, სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური

2018 - 2019
#თბილისისთვის



მნიშვნელოვანი პროექტები

UNESCO-ს გადაწყვეტილებით თბილისი 

2021 წელს წიგნის მსოფლიო 

დედაქალაქად გამოცხადდა. თბილისში 

200-მდე კულტურულ-საგანმანათლებლო 

ღონისძიებაა დაგეგმილი

ფრანკფურტის საერთაშორისო წიგნის 

ბაზრობაზე მოეწყო თბილისის პავილიონი, 

სადაც თბილისში მაგნუმის 70 წლიანი 

ფოტო მასალა იყო წარმოდგენილი  

„თბილისი მაგნუმის წიგნებში“ და გამოიცა  

ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი 

ფოტოგრაფის - მარტინ პარის 

ფოტოალბომი „თბილისი მარტინ 

პარისგან“

78

კულტურის, განათლების, სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური



მნიშვნელოვანი პროექტები

კოჯორში 30, 000 კვ.მ ტერიტორიაზე,  

დაგეგმილია  ახალგაზრდული სოფლის 

მოწყობა,  მწვანე კონცეფციით, 

საერთაშორისო სტანდარტების 

შესაბამისი ინფრასტრუქტურით. 

მიმდინარეობს პროექტზე მუშაობა.

79

კულტურის, განათლების, სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური

2018 - 2019
#თბილისისთვის



ქუჩის ხელოვნება

კულტურის, განათლების, სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური

2018 - 2019
#თბილისისთვის

80

ბერლინისა და თბილისის მუნიციპალიტეტების 

ერთობლივი თანამშრომლობით, გაიმართა 

მასშტაბური ქუჩის ხელოვნების ფესტივალი 

„თბილისი მურალ ფესტი“ - ბერლინი მურალის 

ანალოგი. მოიხატა თბილისის შენობების 

კედლები, შეიქმნა აპლიკაცია და თბილისი 

გაჩნდა მურალის მსოფლიო რუკაზე, ხოლო 

ფესტივალ „ნიკო“-ს ფარგლებში, როგორც 

ცენტრალურ, ასევე, გარე უბნებში მოიხატა 30 

კედელი. პროექტებში ჩართული იყო 50 

უცხოელი და 100-მდე ქართველი ახალგაზრდა 

მხატვარი



ქალაქის კულტურისა და სპორტის დოკუმენტის 

შესაქმნელად ჩატარდა კვლევა

გამოიკვეთა კონკრეტული სამოქმედო გეგმა და 

პრიორიტეტები

კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნა დასრულდება 

2019 წლის ბოლოს

81

კულტურის, განათლების, სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური

2018 - 2019
#თბილისისთვის



დაიწყო მოსწავლე-ახალგაზრდობის 

ეროვნული სასახლის და მოსწავლე-

ახალგაზრდობის სახლების 

რეაბილიტაცია

სარემონტო-სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები ჩაუტარდა ხელოვნების 

19 სკოლას 

დაფუძნდა ახალგაზრდული 

სიმფონიური ორკესტრი

82

კულტურის, განათლების, სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური

2018 - 2019
#თბილისისთვის



სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 4 მუზეუმს 

თბილისის ილია ჭავაჭავაძის 

ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმი

სოსო და კოტე წერეთლების

მემორიალური ბინა-მუზეუმი

შიო არაგვისპირელის ბინა-მუზეუმი

გალაკტიონ ტაბიძის ბინა-მუზეუმი

83

კულტურის, განათლების, სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური

2018 - 2019
#თბილისისთვის

იწყება  მულტიფუნქციური 

საზოგადოებრივი ცენტრების მშენებლობა  

ვარკეთილსა და დიდ დიღომში



სპორტული ცენტრები
დასრულებული

გაიხსნა ნაძალადევის სპორტული 

კომპლექსი, 2 საცურაო აუზით, ფიტნეს და 

ჭიდაობის დარბაზებით, კრივის რინგით

გაიხსნა წყნეთის სპორტული ცენტრი, 

სავარჯიშო და სატრენაჟორო დარბაზებით, 

ტრიბუნით და საჭირო ინფრასტრუქტურით

ისანი-სამგორის კომპლექსური სპორტული 

ცენტრის კორტებზე დასრულდა  2 

საერთაშორისო სტანდარტის ჰარდის 

კორტის მშენებლობა

ვ.კაჭარავას სახელობის ფრენბურთის 

ოლიმპიური მზადების სპორტულ ცენტრში 

ჩატარდა სარემონტო-სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები. მოეწყო სატრენაჟორო კუთხე

84

კულტურის, განათლების, სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური



სპორტული ცენტრები
მიმდინარე

დიდ ლილოში, ვარკეთილის დასახლებაში 

არსებული შენობის ნაცვლად, ჭიდაობის 

სპორტული დარბაზი კეთდება   

საფეხბურთო სპორტული ცენტრის „იმედი“-ს

სარემონტო სამუშაოები დაიწყო. 

რეაბილიტაცია უტარდება სპორტულ ცენტრს, 

საფეხბურთო მოედანს და საცურაო აუზს  

ლილოს დასახლებაში, სპორტული ცენტრის 

ტერიტორიაზე, საცურაო აუზის სამშენებლო 

სამუშაოები დაიწყო

ლ. ასათიანის  N50-ში მდებარე სპორტული 

დარბაზის მშენებლობა-რეაბილიტაციისთვის 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაცია მზადდება

85

კულტურის, განათლების, სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური



განათლების და ახალგაზრდობის 
ხელშეწყობა

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსების 

პროგრამით 2 774 სოციალურად 

დაუცველ სტუდენტს დაუფინანსდა 

სწავლის სემესტრული საფასური  

მაგისტრთა სასტიპენდიო პროგრამით 

550-მდე წარმატებულმა მაგისტრანტმა 

მიიღო სტიპენდია   

პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“-ის 

ფარგლებში მოკლევადიანი 

პროფესიული გადამზადების კურსები 

გაიარა 2 101 მსურველმა; დასაქმების 

მაჩვენებელი 80%-ია

86

კულტურის, განათლების, სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური

2018 - 2019
#თბილისისთვის



სპორტის ხელშეწყობა
56 სპორტული ფედერაცია და კლუბი 

უზრუნველყოფილ იქნა საჭირო ინვენტარით 

და ეკიპირებით 
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კულტურის, განათლების, სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური

ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა

1165 336 ₾
ბიუჯეტი

შეძენილია 3 ადაპტირებული მიკროავტობუსი

პროექტის ღირებულება 405 000 ლარი

პროგრამის ფარგლებში 2019 წლიდან საერთო 

ჯამში 7 ადაპტირებული მიკროავტობუსი ემსახურება 

თბილისში მცხოვრებ შშმ მოსწავლეებს და 

პარასპორტსმენებს



ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების 
საქალაქო სამსახური 

2018 - 2019
#თბილისისთვის

88

თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური 

მომსახურების საქალაქო სამსახურმა 2 წლის 

განმავლობაში 27 მასშტაბური პროგრამა 

განახორციელა
მასშტაბური პროგრამა

27



ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამები

„ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების 

დაფინანსების პროგრამის“ ფარგლებში  

ძვირადღირებული პრეპარატები  254-მა 

პაციენტმა მიიღო

„აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა 

აბილიტაცის პროგრამით“  სარგებლობს და 

დაფინანსებას იღებს 11 090 ბავშვი

„დაავადებათა სკრინინგის პროგრამის“ 

ფარგლებში მომსახურება გაეწია 90 938 პირს

2018 წელს „C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის 

პროგრამით“ 3 647–მა პაციენტმა ისარგებლა

„გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა 

ეპიდემიოლოგიური კონტროლის დაფინანსების 

პროგრამის“ ფარგლებში დაახლოებით 54 087 

შემთხვევა დაფიქსირდა
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100 793 375 ₾

„ტრანსპლანტაციის“ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 128 

პაციენტი

პროგრამას ორი კომპონენტი დაემატა – ღვიძლის გადანერგვა და  

ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს მართვა. მერია ღვიძლის 

ტრანსპლანტაციას ერთ პაციენტს 70 000 ლარით უფინანსებს



„ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო 

მომსახურების პროგრამაში“  779 ბენეფიციარი 

იყო ჩართული

„სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების 

დაფინანსების პროგრამის“ ფარგლებში  

დაფინანსდა 27 388 ადამიანი. საქართველოს 

კლინიკებში სამედიცინო მომსახურების მიღების 

თხოვნით დაფინანსებულია 27 089 განაცხადი, 

ხოლო უცხოეთის კლინიკებში - 299

„შინმოვლის თანადაფინანსების პროგრამის“ 

ბენეფიციარი 2 104 პირი იყო

„კომუნალური სუბსიდირების პროგრამით“ 

დაფინანსდა 265 133 აბონენტი

თბილისის საჯარო/სახელოვნებო სკოლებისა და 

საბავშვო ბაღების პედაგოგებზე, შშმ პირებსა და 

სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე, 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტით შეღავათიანი 

მგზავრობით სარგებლობისთვის - 113 829 

პლასტიკური ბარათი გაიცა
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ჯანდაცვის და სოციალური
პროგრამები



სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის გაწეული დახმარება

ერთჯერადი 500 ლარიანი დახმარება ახალშობილებისთვის 1129 - მა ოჯახმა მიიღო

მრავალშვილიან ოჯახებებში 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე დახმარების 

პროგრამის ფარგლებში, ყოველთვიური დახმარება, საშუალოდ 30 039 - მა ბავშვმა, 8 655 

ოჯახში მიიღო

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 1244 - მა უსინათლო პირმა 900 ლარიანი

დახმარება მიიღო

18 წლამდე ასაკის მკვეთრად და მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

1791 - მა პირმა 800 ლარი მიიღო

სოციალურად დაუცველ ოჯახებში მცხოვრები 12 238 ბავშვი სახელოვნებო და სპორტულ 

სკოლებში სწავლების საფასურით დაფინანსდა
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ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების 
საქალაქო სამსახური 



თბილისის თავშესაფრები

სოფელ დიდ ლილოში მიუსაფართა 

თავშესაფრის მომსახურებით 351–მა 

ბენეფიციარმა ისარგებლა. 

ვარკეთილის, დიდი დიღმისა და ორხევის 

ტერიტორიაზე არსებულ სოციალურ 

საცხოვრისებში, სოციალურად დაუცველი და 

უსახლკარო 194 ოჯახია განსახლებული.
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შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის 

გაწეული დახმარება:

სხვადასხვა კურორტზე დასვენებისთვის შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე  2 453-მა ბავშვი, მოზარდი და 

მათი გამყოლი პირი დაფინანსდა

შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროგრამის 

ფარგლებში 118 პროექტი დაფინანსდა

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების 
საქალაქო სამსახური 



წლის ბოლომდე დაემატა 80 სპეციალური 

ავტოსატრანსპორტო საშუალება, 

რომელიც აღჭურვილია თანამედროვე 

სტრანდარტებით

2 წლის განმავლობაში სრულად 

განახლდა სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარების ცენტრის ბრიგადების 

ზამთრის და ზაფხულის ფორმები

ბრიგადები აღიჭურვა 120 პლანშეტური 

კომპიუტერით და გადავიდა 

მომსახურების ახალ სისტემაზე, 

რომელიც ერთ გამოძახებაზე, საშუალოდ 

10-15 წუთს ზოგავს

გაუმჯობესდა მომსახურების ხარისხი და 

ოპერატიულობა. 
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თბილისის სასწრაფო სამედიცინო 
დახმარების ცენტრი


