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Tbilisis municipalitetis  

meriis 2016 წლის

ბიუ ჯე ტიs moculoba

842 966.4 ათა სი 

ლა რით გა ნი საზ ღვრა
დაფიქსირდა

გადასახდელებისსაკასო

შესრულებისუპრეცედენტოდ

მაღალი-99%-იანი

მაჩვენებელი



ჯანმრთელობის 
დაცვა და სოციალური 

უზრუნველყოფა   
208 503,8

ინფრასტრუქტურის ობიექტების 
მშენებლობა, ექსპლუატაცია და 
ავარიული შენობების გამაგრება 

169 305,1სატრანსპორტო 
ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, აღდგენა
და განვითარება

117 659,3

განათლება
108 297,0

ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
შენარჩუნება და
გაუმჯობესება 

84 289,3

ქ.თბილისის 
წარმომადგენლობითი 
და აღმასრულებელი

ორგანოები
79 790,8

ბინათმესაკუთრეთა 
ამხანაგობების 
განვითარება

29 339,5

კულტურა, სპორტი
და ახალგაზრდობა

27 705,3

ეკონომიკის 
განვითარების
ხელშეწყობა 

820,9
საზოგადოებრივი 

წესრიგი და 
უსაფრთხოება

3 698,5

2016 wlis 

biujeti

ბიუჯეტისგადასახდელებისსაკასოშესრულება
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2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი

96%
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99%

2016წლისბიუჯეტი

333



1ინ ფრას ტრუქ ტუ რა  

და მშე ნებ ლო ბა



1
მნიშვნელოვანიდა
დიდიპროექტები
კრწანისი-შინდისისგზა;

სამება-მახათასგზა;

კოჯორი-სამადლოსგზა;

პუშკინისესტაკადა;

ბარათაშვილისხიდი;

გულიასხიდი;

მუხათგვერდისპანდუსი;

ახალიმედიათეკავეტერანთა

პარკში;

ვერესკალაპოტისფორმირება;

საკანალიზაციოქსელი-

კაიროსქუჩა;

ოლიმპიურისოფელი.



2016წელსკაპიტალურადშეკეთდა

500-მდექუჩა,მათშორის

=	 ბარნოვისქუჩა;

=	 ნუცუბიძისქუჩა;

=	 აგლაძისქუჩა;

=	 ღოღობერიძისქუჩა;

=	 ბაგები-წყნეთისგზისმონაკვეთი;

=	 პატარალილოსთანმისასვლელიგზა;

=	 მცხეთისქუჩა;

=	 წინამძღვრიშვილისქუჩა;

=	 თევდორემღვდლისქუჩა;

=	 ალ.მანაგაძისქუჩისმონაკვეთიდაგრიგოლხანძთელისქუჩა;

=	 ფერმწერთა ქუჩიდან სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლამდე

მისასვლელიგზა;

=	 მარჯვენასანაპიროდანთამარმეფისხიდამდემონაკვეთი.

Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

6 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

6 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

6



2017წელსსამუშაოებიჩატარდება600

მისამართზე,მათშორის

=	 პეკინისქუჩა;

=	 ავლაბრისმეტროდანჯორჯბუშისქუჩამდემონაკვეთი;

=	 მირიანმეფისქუჩა;

=	 ფარნავაზმეფისქუჩა;

=	 „ლაგუნავერეს“მიმდებარეტერიტორია;

=	 გარდაბნისგზატკეცილი(თბილისსუერთდება);

=	 ქიზიყისქუჩა;

=	 გარეჯისქუჩა;

=	 მონადირისქუჩა;

=	 ამაღლებისქუჩა;

=	 ჭიჭინაძისქუჩა.

ინ ფრას ტრუქ ტუ რა  

და მშე ნებ ლო ბა

777



Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

8 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

8 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

8



ხიდებისრეკონსტრუქცია

ათწლეულებისშემდეგპირველადგამოცდა

ჩაუტარდაშემდეგხიდებს:

=	 მინდელისხიდი;

=	 შალიკაშვილისხიდი;

=	 თამარმეფისხიდი;

=	 გალაკტიონისხიდი;

=	 ზაარბრიუკენისხიდი;

=	 მეტეხისხიდი;

=	 მეტეხის საგვირაბო კომპლექსის გაგრძელებაზე არსებული

ხიდი-ესტაკადა;

=	 ხიდიმდ.გლდანულაზე;

=	 ხიდიმდ.დიღმულაზე;

=	 ხიდიმდ.მტკვრისუბეზემეტეხისხიდთან;

=	 ორთაჭალჰესისხიდი-აკვედუკი;

=	 დ.გულიასხიდი-აკვედუკი;

=	 N1-N6გზაგამტარებიკახეთისგზატკეცილზე;

=	 გზაგამტარიკახეთისგზატკეცილზემე-12კილომეტრისგადასახ-

ვევთან;

=	 გზაგამტარი-აკვედუკიბარნოვისქუჩაზე;

=	 მიწისქვეშა ავტოსატრანსპორტო გადასასვლელი სასტუმრო

„რადისონბლუივერიასთან“;

=	 მეტეხისსაავტომობილოგვირაბებისკომპლექსი.

ინ ფრას ტრუქ ტუ რა  

და მშე ნებ ლო ბა

999



რეაბილიტაციაჩაუტარდა:

= მეტეხისსაგვირაბეკომპლექსისგაყოლებაზეარსებულხიდებს;

= აღმაშენებლისხეივნიდანმუხათგვერდისკენგადასასვლელხიდს;

= მარშალგელოვანისგამზირზე,მდ.დიღმულაზეარსებულხიდს;

= ზაჰესისდასახლებაშისარკინიგზოგზაგამტარს;

= მინდელისსახელობისხიდებს;

= ე.წ.მეტეხისაივანს;

= სარაჯიშვილისგამზირისგზაგამტარებს;

= ბაგებშიუჩანეიშვილისქუჩაზეშენდებამილხიდი;

= 13ივნისისსტიქიისშედეგადდაზიანებულიგვირაბისნაცვლად,

აშენდაახალიხიდი(მზიურისმიმდებარეტერიტორია,ჭ.ამირე-

ჯიბისგზატკეცილი).

მიმდინარეობსახალიხიდისმშენებლობაზაჰესისდასახ

ლებაში(გაიხსნება თებერვალში)

Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

10 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

10 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

10



ავარიულიკორპუსებისგამაგრებაგაძლიერებაგანხორ

ციელდა144ობიექტზე

2017წელსდაიწყება:

=	 ვაშლიჯვრიდანგელოვანისგამზირეჩამავალიესტაკადისმშე-

ნებლობა;

=	 ცინცაძე-კარტოზიასქუჩისგადაკვეთაზესატრანსპორტოკვან-

ძისმოწყობისსამუშაოები;

=	 ლილოსთავშესაფრისმშენებლობა;

=	 მახათასპანთეონისმშენებლობა.

ინ ფრას ტრუქ ტუ რა  

და მშე ნებ ლო ბა

111111



„ახალიტფილისი“

პირველიეტაპი-

აღმაშენებლისგამზირის

რეაბილიტაცია





=	 დავითაღმაშენებლისგამზირზეპირვანდელისახითაღდგა51

ისტორიული შენობა, რომელთა შორის 41 კულტურული მემ-

კვიდრეობისძეგლია;

=	 მთლიანადშეიცვალადააღდგაშენობებისსახურავები,გამაგ-

რდაშენობა-ნაგებობები,ავთენტურიიერსახითაღდგაშენობე-

ბისფასადებიდაისტორიულიორნამენტები;

=	 სრულირესტავრაციაჩაუტარდაძველებურაივნებს,კარებსდა

ჭიშკრებს;

=	 მაღალიხარისხისმასალითშეიცვალაშენობებისვიტრაჟებიდა

კარ-ფანჯარა;

Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

14 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

14 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

14



=	 რესტავრაციაჩაუტარდადავითაღმაშენებლისგამზირზემდე-

ბარეისტორიულსადარბაზოებს;

=	 დამონტაჟდა გარე განათების სისტემა,დაიგო სხვადასხვა სა-

ხეობისქვაფენილიდამოეწყოგზისსაფარი;

=	 საფეხმავლონაწილშიდაიდგასკამებიდასასმელიწყლისშად-

რევნები;

=	 გამზირზე მთლიანად შეიცვალა საკომუნიკაციო სისტემა, გამ-

წვანდატერიტორია.

ინ ფრას ტრუქ ტუ რა  

და მშე ნებ ლო ბა

151515



რეაბილიტაციადასრულდა

=	 ღვინისაღმართიN1,3,5,7დაN8-შიმდებარეკულტურულიმემ-

კვიდრეობისძეგლებზე;

=	 ქვემო კალაუბანში, სხვადასხვა მისამართებზე  - თუმანიანის

ქ.N1დაN3-ში,თუმანიანისN2შეს. N3-ში,ბეთლემისქუჩა

N10-ში;

=	 ყავლაშვილისქ.N9-ში;

=	 კოსტახეთაგუროვისN7-ში;

=	 უზნაძისქ.N4-ში;

=	 შოთარუსთაველისგამზირN14-16-ში;

=	 დიმიტრიუზნაძისქ.N51-შიმდებარემიხეილშენგელაიასსახე-

ლობისქართულიმედიცინისისტორიისმუზეუმში.

რეაბილიტაციადაიწყო:

=	 ლადოგუდიაშვილისმოედანსადამისმიმდებარეარეალზე;

=	 ნარიყალასისტორიულციხე-სიმაგრეზე;

=	 შალვა დადიანის ქუჩა N34-32 -ში არსებულ უძველეს ისტო-

რიულსახლებზე.

Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

16 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

16 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

16



დაგეგმილიდიდიპროექტები

პროექტ„ახალიტფილისის“მე2ეტაპიდაიწყებაორბელიანისმოედ

ნისდამისიმიმდებარეტერიტორიისრეაბილიტაცია;

=	 გაგრძელდება ლ.გუდიაშვილის მოედნის და მისი მიმდებარე

არეალისრეაბილიტაციის1ეტაპისსამუშაოები;

=	 დასრულდებაძველთბილისშიარსებულიისტორიულიშენობე-

ბისმიმდინარესარეაბილიტაციო-სარესტავრაციოსამუშაოე-

ბი:

=	 დადიანისქუჩაN32დაN34საცხოვრებელისახლი;

=	 ნარიყალასციხე-სიმაგრე;

=	 ბეთლემისქ.N10;

=	 ყავლაშვილისN9;

=	 ყავლაშვილისქ.N5-7;

=	 პუშკინისN19;

=	 რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ჯავახიშვილის N7-ში მდებარე

ილიასმუზეუმს,განხორციელდება3ისტორიულისადარბაზოს

რესტავრაცია-რეაბილიტაცია.

ინ ფრას ტრუქ ტუ რა  

და მშე ნებ ლო ბა

171717



2მუნიციპალური

ტრან სპორ ტი



2 2017 წლისმარტის
ბოლომდეთბილისს

“ManTruckandBusAG”-ის

143 ახა ლი  
ავ ტო ბუ სი ეყო ლე ბა



2017წელსთბილისსექნება

ახალიმუნიციპალურიავტობაზა

Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

20 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

20 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

20



მეტრო

=	 გარემონტდა20ვაგონიდამოდერნიზდა4;

=	 2017წელსგანხორციელდება22ვაგონისრემონტიდამოდერ-

ნიზაცია;

=	 გარემონტდებამეტროსსადგურები;

=	 2017წელსექსპლუატაციაშიშევამეტროსადგური-„სახელმწი-

ფოუნივერსიტეტი“.

დამონტაჟდა200ახალიმოსაცდელი.2017წელსკიდევ500ახალიმო

საცდელიდამონტაჟდება.

municipaluri

ტრანსპორტი

212121



საბაგირო

აღდგაკუსტბისსაბაგიროგზა

თბილისის მერიისდავალებით, საკონსულტაციო კომპანია_ „PWC”

ჩაატარებს კვლევას და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეარჩევს

არანაკლებ 10 ადგილს მრავალდონიანი ავტოსადგომისთვის, ტექნი

კურიდავალებითგათვალისწინებულიპირობებისშესაბამისად.

=	 შემუშავდა„საცობებისმართვის5-პუნქტიანიგეგმა“;

=	 გაუქმდა900-მდესაპარკინგეადგილიტროტუარებზე;

=	 განხორციელდასააკაძისმოედნისრეკონსტრუქცია;

=	 დამონტაჟდა 18 ახალი შუქნიშნის ობიექტი და რეაბილიტაცია

ჩაუტარდა25-ს.2017წელსგათვალისწინებულია10ახალიშუქ-

ნიშნისობიექტისმოწყობადა130-ისგარემონტება;

=	 დამონტაჟდა1757საგზაონიშანი;

=	 ქალაქიეტაპობრივადგადავათანამედროვესამარშრუტოსქე-

მასადამოსახერხებელელექტრონულგადახდისსისტემაზე.

Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

22 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

22 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

22





3დასასვენებელი, 

სპორტულ-გამაჯანსაღებელი,  

მწვანე გარემო



3 ლი სის ტბის 

ირ გვლივ მოეწ ყო 

შე მოვ ლი თი 

სა ფეხ მავ ლო ბი ლი კი



გამწვანება

= პირველად,თბილისსადამისშემოგარენშიდაიწყონუშისადა

ზეთისხილისბაღებისგაშენება;

= მხოლოდ2016წლისსაშემოდგომორგვებისფარგლებშიდაირგო:
_ 2250ძირინუშიდიდიდიღმისადასოფელიდიღმისგამყოფ

ქედზე;
_ 11 600 ზეთისხილის ხე მახათას მთასა და თბილისის ზღვის

მიმდებარედ;
_ 12000ელდარისფიჭვიმახათასმთაზე;
_ 10000ძირიწიწვოვანიდაფოთლოვანიმცენარევერესხეობაში;
_ 20000ძირიბუჩქოვანიმცენარერობაქიძეზე;
_ 400 ძირი ჰორიზონტალური და ვერტიკალური კვიპაროსი,

ასევე,100ძირიმთისნეკერჩხალიმუხიანისდასახლებისცენ-

ტრალურიგზისგამყოფზოლში;
_ 300ძირი3მეტრიანიარღავანათემქისდასახლებაში;
_ 260 ძირი კვიპაროსი და მთის ნეკერჩხალი უნივერსიტეტის

მე-10(მაღლივი)კორპუსისმიმდებარედ;
_ 570ძირიკვიპაროსიდა160ძირიმთისნეკერჩხალიორთაჭალაში,

სპორტულიკომპლექსის,“ოლიმპიკი”-სმიმდებარეტერიტორიაზე.

Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

26 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

26 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

26



კომპანიამ „აეკომი“ თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანე-

ბისსამსახურთანერთადთბილისისზღვაზეგამართააქცია,რომლის

ფარგლებშიც2500ნერგიდაირგო.

გარდაამისა,საშემოდგომორგვებისფარგლებში,დიდირაოდენობით

ხე-მცენარედაირგომოსახლეობისმოთხოვნისშესაბამისად,გამგეო-

ბებისმიერშერჩეულტერიტორიებზე.

2016 წელს ჯამ ში 180 000 ხე- მცე ნა რეა დარ გუ ლი, ხო ლო 2014 წლის აგ-

ვის ტო დან 2016 წლის ბო ლომ დე 650 000-მდე ნერ გი დაირ გო. 

ვერეს ხეობაში, ჭ. ამირეჯიბის გამზირზე, საავტომობილო მაგისტრალის

გასწვრივდაირგო4700დეკორატიულიმცენარე.გაკეთდა„მწვანეფარდა“.

სკვერებიდაბაღები

2016 წლის განმავლობაში მოეწყო 30 ახალი სკვერი, რეაბილიტაცია

ჩაუტარდა249-ს.

რეაბილიტირებულიდაახალიმწვანესივრცეები:

= „იაპონურიბაღი“ბოტანიკურბაღში;

= თამარაშვილისქუჩისგზაგამყოფი;

დასასვენებელი, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი,  

მწვანე გარემო

272727



= მაიაკოვსკისსკვერი;

= რობაქიძისქუჩის5კმ-იანიმონაკვეთი;

= გოთუასქუჩაზემდებარესკვერი;

= თბილისისპირველიგიმნაზიისეზო;

= წინანდლისქუჩაზეარსებულისკვერი;

= სამაიასბაღი;

= სკვერივაზისუბნისდასახლებაში;

= „9აპრილისბაღი“;

= „დედაენისბაღი“;

= „ვერისპარკი“;

= „ვასოგოძიაშვილისსახელობისბაღი“;

= „მზიურისპარკი“;

= „რიყისპარკი“;

= „ვაკისპარკი“.

ხე-მცენარეების დარგვის გარდა, სკვერებსა და პარკებში დაირგო

მწვანე გაზონი,დაირგოდეკორატიული ბუჩქები, მოეწყოსაყვავილე

თარგები,დაიკიდასაყვავილექოთნები,მოეწყოახალისარწყავისის-

ტემა,დაირგოყვავილები,კეთილმოეწყოტერიტორიები.

= ლისისტბისირგვლივმოეწყოშემოვლითისაფეხმავლობილიკი;

= რეაბილიტაციაჩაუტარდა35შადრევანს.

Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

28 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

28 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

28



ზოოლოგიურიპარკი-2016წელსაღდგასხვადასხვასახეობის

ცხოველისვოლიერები,მათშორის:დათვების;მგლების;მარტორქის;

კეთილშობილიირმების;კამერუნისთხებისადაზებრების;ხალებიანი

ირმების;ლამების;ლამებისადატაპირის; ნიანგების; ჯიხვების; პინ-

გვინებისვოლიერიდააუზი;განხორციელდააფრიკისვოლიერშიზამ-

თრისსადგომებსრეაბილიტაციაჩაუტარდა.

აშენდაახალივოლიერებიცხოველთასხვადასხვასახეობებისთვის:
=	 პავიანების;
=	 ბერბერულიმაკაკების;
=	 ლემურების;
=	 კენგურუების;
=	 ტაპირებისადაემუების;
=	 მანგუსტების;
=	 კოატების;
=	 დეგუების;
=	 ენოტის;
=	 ფოცხვერის;
=	 ბუების;
=	 მაჩვზღარბების;

=	 ტერარიუმები;
=	 ინსექტარიუმი.

დასასვენებელი, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი,  

მწვანე გარემო

292929



თბილისისზოოპარკსშეემატაევროპისზოოპარკებიდანსაჩუქრადგა-
მოგზავნილი80-ზემეტიახალიცხოველი.

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ)
მიერზოოპარკისახალტერიტორიაზედაფინანსდა:

=	 დათვებისადამგლებისახალივოლიერი
=	 ირმებისადანიამორებისახალივოლიერი

ცხოველთა მუნიციპალურთავშესაფართან მიმდინარეობსთანამედ-
როვესტანდარტისსაკარანტინოსივრცისმშენებლობა,რომელიც2017
წელსდასრულდება.

სააგენტო2016წლისნოემბრიდანახორციელებსკამპანიას-„ერთად
ვიზრუნოთდედაქალაქზედაშევქმნათუსაფრთხოგარემო”,რომლის
ფარგლებშიცსაინფორმაციოდაფებიდანიშნულებიაგანთავსებული
დედაქალაქისმასშტაბით.

ადმინისტრაციულისამართალდარღვევებისგამოვლენისდამონიტორინ-
გისეფექტურადგანხორციელებისმიზნით,სააგენტომშეიძინა3სკუტერი.

ქალაქში გეგმაზომიერად მცირდება მიუსაფარი (უპატრონო) ცხოვე-

ლების(ძაღლი,კატა)რიცხოვნობა.

Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

30 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

30 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

30



დასუფთავება

დედაქალაქისმასშტაბითგანთავსებულია18974ცალინაგავშემკრები

კონტეინერი,აქედან2016წელსშპს„თბილსერვისჯგუფმა“2800ერ-

თეულინაგავშემკრებიკონტეინერიშეისყიდა.

2016წელსშპს„თბილსერვისჯგუფმა“30ერთეულითანამედროვედამ-

ხმარესაშუალებადა5ერთეულისპეციალურიტექნიკაშეიძინა.საერ-

თოჯამში,დედაქალაქს291ერთეულისპეციალურიტექნიკაემსახურება.

ქალაქში პირველად მოეწყო ინერტული (სამშენებლო) ნარჩენების

2ნაგავსაყრელი.

დაიწყოთბილისისსაყოფაცხოვრებონარჩენებისნაგავსაყრელიპო-

ლიგონისმშენებლობა,რომელიცეტაპობრივადგანხორციელდება.

ენერგოეფექტურიპროექტები

=	 მერიაში ფუნქციონირებს მდგრადი ენერგეტიკის საინფორმა-

ციოცენტრი;

=	 საპილოტეპროექტისფარგლებში,თბილისის95-ესაჯარობა-

გა-ბაღისშენობაენერგოეფექტურადგადაკეთდა;

დასასვენებელი, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი,  

მწვანე გარემო

313131



=	 ყველაახალიბაგა-ბაღი,რომელიც2017წელსაშენდება,დაიტ-

ვირთებაენერგოეფექტურიელემენტებით;

=	 ევროპისმოედანსადაკუსტბისასახვევთანელექტრომობილე-

ბისდამტენიპირველისადგურებიგაიხსნა;

=	 2016წელსქუჩისგანათებაLEDსანათებითშეიცვალა:რუსთა-

ველისადაჭავჭავაძისგამზირებზე,გოდერძიჩოხელისქუჩაზე,

ფალიაშვილისადარიგისქუჩებზე,არაყიშვილის,კავსაძის,რა-

მიშვილისადაბაქრაძისქუჩებზე,თამარმეფისხიდზე;

=	 გარემონტდადაახალისანათებიდამონტაჟდამიწისქვეშაგა-

დასასვლელებში.კეთილმოეწყოდამოიხატავაკისპარკისმი-

წისქვეშაგადასასვლელი;

=	 2016 წელს განათების ქსელი იმ უბნებში მოეწყო, სადაც ამ

დრომდეარარსებობდა,მათშორისაა:ლისისტბა,ნუცუბიძის

IVმიკრო,გლდანი-თეთრიტბისმიმდებარეტერიტორია,დი-

ღომი8დაა.შ.

=	 სხვადასხვაშენობასადატერიტორიაზეგანხორციელდამხატ-

ვრულიმინათებისპროექტი,მათშორის:ვახუშტის,მეტეხის,გა-

ლაკტიონის,ზაარბრიუკენისადათამარისსახელობისხიდებზე,

თავისუფლების მოედანზე, პუშკინის ქუჩაზე, ბარათაშვილზე,

ლეღვთახევშიკლდესადაჩანჩქერზე,რიყისპარკშიდაა.შ.

Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

32 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

32 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

32



 თბილისიმსოფლიოს„100მედეგქალაქს“შორისმოხვდა



	 პროექტს„100მედეგიქალაქი“როკფელერისფონდიახორციე-

ლებსდაბენეფიციარებს21-ესაუკუნისგამოწვევებისდაძლე-

ვაშიფინანსურად, 1 მლნაშშდოლარისგრანტისფარგლებში

ეხმარება.

=	 2017წელსთბილისსექნება„მიწათსარგებლობისგენერალური

გეგმა“.

=	 ქალაქის ქაოტური განაშენიანების აღკვეთის მიზნით,თბილი-

სის ცენტრალურ ნაწილში მრავალბინიან საცხოვრებელ სახ-

ლებზეკ2კოეფიციენტისგადამეტებაშეიზღუდა.

დასასვენებელი, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი,  

მწვანე გარემო

333333



4ჯან დაც ვა და სო ცია ლუ რი 

უზ რუნ ველ ყო ფა



4
ჯანდაცვისმიმართულებით9პროგრამა

განხორციელდა

თბილისისმერიისჯანდაცვისადასოციალურიმომსახურებისსაქალაქო
სამსახურმა2016წელს31პროგრამაგანახორციელა,რომლისბიუჯეტი
70395101ლარიიყო,ბიუჯეტისშესრულებისსაკასომაჩვენებელმაკი
70193163ლარი(99.7%)შეადგინა.

ორი ახა ლი პროგ რა მა 2016 წელს დაიწ ყო 
=	 „ძუძუსკიბოსადრეულისტადიისმკურნალობისდაფინანსების

პროგრამა“;

=	 „ორთოპედიულდაავადებათასკრინინგისადააღდგენითითე

რაპიის“საპილოტეპროგრამა;

=	 „აუტიზმის სპექტრისდარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცის“
პროგრამითთვეშისაშუალოდ437–მაბავშვმაისარგებლა;

=	 „C ჰეპატიტისდიაგნოსტიკის“ პროგრამისფარგლებში მომსა-
ხურებამიიღო17392პირმა;

=	 „ძვლისტვინისტრანსპლანტაციის“პროგრამისფარგლებში47
პაციენტიდაფინანსდა;

=	 2016წელს„ონკოპრევენციის პროგრამის“ფარგლებში გაწეუ-
ლიმომსახურებისრაოდენობამ65379შეადგინა;

=	 „გადამდებდაარაგადამდებდაავადებათაეპიდემიოლოგიური
კონტროლის დაფინანსების პროგრამის“ ფარგლებში  59 620
შემთხვევადაფიქსირდა;

=	 ფსიქიკურიჯანმრთელობისსათემომომსახურებისპროგრამა-
ში2016წლისაპრილიდან109ბენეფიციარიიყოჩართული;

=	 „ნარკომანიისჩანაცვლებითითერაპიისპროგრამით“341პირი
დაფინანსდა.

სოციალურიპროგრამები
=	 „სოციალურადდაუცველოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერ-

თჯერადი500-ლარიანიდახმარებისპროგრამით“დაფინანსება
1087–მაახალშობილმამიიღო;

=	 „შეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპირთასაზოგადოება-
შიინტეგრაციისხელშეწყობისპროგრამის“ფარგლებში60გან-
ცხადება/პროექტიდაფინანსდა;

=	 „სოციალურადდაუცველიმკვეთრადშეზღუდულიშესაძლებლო-
ბებისმქონეუსინათლოთამატერიალურიდახმარებისპროგრა-
მის“ფარგლებში,900-ლარიანიდახმარება812–მაპირმამიიღო.

ჯანდაცვა და

სოციალური უზრუნველყოფა

353535



=	 „სოციალურადდაუცველი18წლამდეასაკისმკვეთრადდამნიშ-
ვნელოვნადშეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპირთამატე-
რიალურიდახმარების“პროგრამით1075–მაპირმაისარგებლა.

=	 „100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარების
პროგრამის“ფარგლებში,1000-ლარიანიდახმარება43–მახან-
დაზმულმამიიღო.

=	 „სოციალურადდაუცველიოჯახებისთვისმე-3,მე-4,მე-5დამე-
ტიშვილისდაბადებისთვისერთჯერადიმატერიალურიდახმა-
რებისპროგრამის“ფარგლებში417ბენეფიციარიდაფინანსდა.

=	 „შშმ პირთა საკურორტო მომსახურების პროგრამის“ ფარ-
გლებში,მთისადაზღვისკურორტზე1800-მაშშმპირმადამათ-
მაგამყოლმადაისვენა.

=	 „სოციალურადდაუცველიმრავალშვილიანიოჯახების18წლამ-
დე ასაკის თითოეულ ბავშვზე დახმარების პროგრამის“ ფარ-
გლებში,ყოველთვიურიდახმარებათვეში,საშუალოდ,12850–
მაბავშვმა(3708ოჯახი)მიიღო.

=	 „სოციალურადდაუცველოჯახებშიმცხოვრებიბავშვებისმოს-
წავლე-ახალგაზრდობის სახლებში სწავლების დაფინანსების
პროგრამით“თვეში,საშუალოდ,1880ბავშვიდაფინანსდა.

=	 „სოციალურად დაუცველ ოჯახებში მცხოვრები ბავშვების ხე-
ლოვნების სკოლებში სწავლების დაფინანსების პროგრამით“
თვეში,საშუალოდ,2472ბავშვიდაფინანსდა.

=	 „სოციალურადდაუცველოჯახებშიმცხოვრებიბავშვებისსპორ-
ტულსკოლებსადასაცურაოაუზებშისწავლებისპროგრამით“

Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

36 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

36 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

36



თვეში,საშუალოდ,1515ბავშვიდაფინანსდა.
=	 „შინმოვლის თანადაფინანსების პროგრამის“ ბენეფიციარი

700–მდეპირიიყო.
=	 „კომუნალური სუბსიდირების პროგრამით“ ელ.ენერგიის გა-

დასახადის სუბსიდია 2016 წლის დეკემბრის მდგომარეობით
51271–მამომხმარებელ/აბონენტმამიიღო,დასუფთავების-52
411–მა,ხოლოწყლის-47488–მა.

=	 „სხვასოციალურიდახმარებისღონისძიებებისპროგრამის“კუთ-
ხით,2016წელსსამსახურმა40033განაცხადიმიიღო,საიდანაც,
ნაწილობრივ ან სრულად  39 418 დაფინანსდა. საქართველოს
კლინიკებშისამედიცინომომსახურებისმიღებისთხოვნითდაფი-
ნანსებულია39116განაცხადი,ხოლოუცხოეთისკლინიკებში-302.

=	 2016 წლიდან სოფელ დიდ ლილოში ფუნქციონირებს მიუსა-
ფართაკაპიტალურითავშესაფარი.

=	 ვარკეთილისა და დიდი დიღმის ტერიტორიაზე არსებულ სო-
ციალურ საცხოვრისებში, სულ, სოციალურად დაუცველი და
უსახლკარო77ოჯახია(275პირი)განსახლებული.

=	თბილისისსაჯაროდასახელოვნებოსკოლებისადასაბავშვო
ბაღების პედაგოგებზე, ასევე, სოციალურად დაუცველ მოსახ-
ლეობაზე, მეტროთი და ავტო-ტრანსპორტით შეღავათიანი
მგზავრობითსარგებლობის89386პლასტიკურიბარათიგაიცა;

=	თბილისისსასწრაფოსამედიცინოდახმარებისცენტრშიგაიხ-
სნაახალი,რიგითმე-14რაიონულიფილიალი.

=	 განახლდასასწრაფოსამედიცინოცენტრისაღჭურვილობა.

ჯანდაცვა და

სოციალური უზრუნველყოფა

373737



5ბავ შვე ბის და  

ახალ გაზ რდე ბის ხელ შეწ ყო ბა



5 თბილისშიაშენდა

7ახალიდააღდგა

4საბავშვობაგა-ბაღი.

2017წელსდასრულდება

კიდევ10ახალისაბავშვო

ბაღი



Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

40 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

40 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

40



ახალისაბავშვობაღები

 გაიხსნა7ახალისაბავშვობაგა-ბაღი,რისშედეგადაც3000-ზე

მეტმაბავშვმაშეძლობაღშიდარეგისტრირება;

 2017წელსდასულდებაკიდევ10ახალისაბავშვობაღისმშენებ-

ლობა.

აღდგენილისაბავშვობაღები

 დედაქალაქისმასშტაბით,2016წელსაღდგა4დახურულიბაგა-

ბაღი.

რეაბილიტირებულისაბავშვობაღები

2ბაღსჩაუტარდააღდგენა-რეკონსტრუქცია.

13საბავშვობაგა-ბაღშიჩატარდასარემონტოსამუშაოები,რისშედე-

გადაცგაიხსნა20ახალიჯგუფიდა700-ზემეტმააღსაზრდელმაშეძლო

ბაღშიდარეგისტრირება.

=	 ახალისაბავშვობაგა-ბაღებისგახსნის,ჯგუფებისადაშტატების

დამატებისშედეგად,2016წელსდასაქმდა1600-ზემეტიადამია-

ნი;

=	 35საბავშვობაღშისპორტულ-გასართობიმოედნებიმოეწყო;

=	 16საბავშვობაგა-ბაღისძველიღობეშეიცვალაახლით;

=	 40-მდესაბავშვობაგა-ბაღშიმოეწყოპანდუსი;

=	 10საბავშვობაგა-ბაღისეზოდეკორატიულადმოეწყო;

=	 2საბავშვობაგა-ბაღს(N196დაN143)ჩაუტარდაგამაგრება/გაძ-

ლიერებისსარეკონსტრუქციოსამუშაოები;

=	 81საბავშვობაგა-ბაღშიჩატარდაშიდასარემონტოსამუშაოები;

=	 2016 წლის იანვრიდან თბილისის ყველა საბავშვო ბაგა-ბაღს

დაემატაფსიქოლოგის,ლოგოპედისადასპეც-პედაგოგისშტა-

ტი;

=	 2016 წელს40-მდესაზაფხულობაღიფუნქციონირებდა, სადაც

14000-მააღსაზრდელმამიიღომომსახურება.

ბავშვების და  

ახალგაზრდების ხელშეწყობა

414141



Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

42 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

42 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

42



ახალგაზრდებისხელშეწყობა

2016წელსდაფინანსდა28პროექტი_40000ბენეფიციარი.

=	 2016წელსსაქალაქოსამსახურმა 50-მდეStartUp იდეისგან-

ხორციელებასშეუწყოხელი;

=	 შაორის„მომავლისბანაკში“18-დან29-წლამდე1000-მდესტუ-

დენტმამიიღომონაწილეობა;

=	 გაიხსნაფონიჭალისახალგაზრდულიცენტრი;

=	 შემუშავდაწარმატებულისტუდენტებისწახალისებისპროგრა-

მა;

=	 შემუშავდასოციალურადდაუცველისტუდენტებისდაფინანსე-

ბისახალიწესი;

=	 სტუდენტებისათვის ხორციელდება სტაჟირების პროგრამა -

„დაიწყეკარიერათბილისისმერიასთანერთად“;

=	 ინკლუზიური განათლების ხელმისაწვდომობის ფარგლებში,

მერიამ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეების

ადაპტირებულიტრანსპორტითმომსახურებადაიწყო;

=	 ინტელექტუალური, საგანმანათლებლოდაშემეცნებითიპრო-

ექტების ხელშეწყობის ფარგლებში, დაფინანსდა  სხვადასხვა

პროექტიდატურნირი;

=	 განხორციელდასასკოლოკლუბებისფორუმირომელშიცმო-

ნაწილეობამიიღო80-მასკოლამ;

=	 საქალაქო სამსახურის ხელშეწყობით განხორციელდა სხვა-

დასხვაპროექტები,სადაცმონაწილეობამიიღო2000-ზემეტმა

ბენეფიციარმა.

ბავშვების და  

ახალგაზრდების ხელშეწყობა

434343



6კულ ტუ რა და სპორ ტი 



6



Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

46 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

46 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

46



მუზეუმები

=	 2016წლის5აგვისტოდანახლადშექმნილი„მუზეუმებისგაერ-

თიანება“აქტიურადშეუდგაგაერთიანებისდამასშიშემავალი

სტრუქტურულიერთეულებისინსტიტუციურგანვითარებას;

=	 თბილისისთოჯინების მუზეუმშიდაიწყო კოლექციათა გაციფ-

რულება და აღრიცხვა, არსებული ხარვეზების გამოსწორება.

შენობაში აღმოიფხვრაელექტროენერგიისადაწყლისპრობ-

ლემები;

=	 თბილისისილიაჭავჭავაძისმემორიალურმუზეუმშიგამოიცვა-

ლა დაზიანებული ელექტროსადენები და ელექტროენერგიის

გარეშედარჩენილისაგმოფენოდარბაზებიმომზადებულიავი-

ზიტორებისთვის.

ფესტივალები

=	 თბილისისსაერთაშორისოთეატრალურიფესტივალი;

=	 ხელოვნებისსაერთაშორისოფესტივალი„საჩუქარი“(GIFT);

=	 თბილისისსაერთაშორისოკინოფესტივალი„პრომეთე“;

=	 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი „შემოდგომის თბი-

ლისი“;

კულტურა და 

სპორტი

474747



=	 ჯანოკახიძისსახელობისსაერთაშორისომუსიკალურიფესტი-

ვალი;

=	 თბილისისმოდისკვირეული;

=	 ფოტოკვირეული„ქოლგათბილისიფოტო“.

კულტურულიღონისძიებები

=	 სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და

სხვასაზოგადოებრივიმნიშვნელობის28ღონისძიება;

=	 საერთაშორისოდაგაცვლითი18კულტურულიღონისძიება;

=	 თეატრალური ხელოვნების განვითარების და თავისუფალი

თეატრალური პროექტების ხელშეწყობის მიზნით 45 ღონის-

ძიება;

=	 72ფესტივალი,კონკურსიდასაიუბილეოღონისძიება;

=	 საგამომცემლოსაქმიანობისდა კულტურულ-საგანმანათლებ-

ლოპროექტებისხელშეწყობისმიზნით,დაფინანსდა49პროექ-

ტი;

=	 თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაციის და შემოქმედე-

Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

48 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

48 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

48



ბითი პროექტების ხელშეწყობის მიზნით,დაფინანსდა 60ღო-

ნისძიება;

=	 ქართული მოდის პოპულარიზაციის მიზნით, დაფინანსდა 7

პროექტი;

=	 კულტურისსფეროსგანვითარებისხელშესაწყობადდაფინან-

სდა60პროექტი.

დაარსდა
=	 გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი „თბილისის

თანამედროვებალეტი“.
=	 „ქალაქი-ბიბლიოთეკა“,თბილისისმერიისადაელექტრონული

წიგნებისსახლ„საბას“ერთობლივიპროექტია,რომლისმიზანი
თბილისისქუჩებშიუფასოელექტრონულიბიბლიოთეკებისგან-
თავსებაა.

=	 ალოიზმიზანდარისსახელობისN1ხელოვნებისსკოლისბაზაზე
-„ბიჭუნათაკაპელა“,რომელიც300-მდემოზარდსაერთიანებს.

კულტურა და 

სპორტი

494949



ახალიძეგლები
=	 მარიბროსესბიუსტი;
=	 გიორგიმაზნიაშვილისბიუსტი;
=	 ნატოვაჩნაძისძეგლი;
=	 ირაკლიჩარკვიანისსკულპტურულიკომპოზიცია;
=	 „სიცოცხლისხე“რიყეზე.

რესტავრირებულიძეგლები
=	 ილიაჭავჭავაძისსაფლავი;
=	 მზიურისკარიბჭე-არლეკინი;
=	 მიმინოდახოხობილეღვთახევში.

სახალხოდღესასწაულები
=	 დამოუკიდებლობისდღე;
=	 თბილისობა2016;
=	 ახალიწელი.

სპორტი
დედაქალაქის მასშტაბით მოეწყო 7 ახალი სპორტული მოედანი და

რეაბილიტაციაჩაუტარდა210-ს.

2016წელსთბილისისმერიისმხარდაჭერითდაფინანსდა210სპორტუ-

Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

50 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

50 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

50



ლიღონისძიებადასპორტსმენთამონაწილეობასხვადასხვასაერთა-
შორისოსპორტულშეჯიბრებაში:

=	 ღონისძიებებშიჩართულიიყო30000-მდებენეფიციარი;დაფი-
ნანსდა74სპორტულიორგანიზაცია.

ინფრასტრუქტურულიპროექტები
=	 მიმდინარეობსრაგბისახალისავარჯიშოკომპლექსისმშენებლობა;
=	 პირველადთბილისის10რაიონის24სკვერშიდამონტაჟდაგა-

რე–გამოყენებისსავარჯიშომოწყობილობები;
=	 გაიხსნა კულა გლდანელის სახელობის ქართული ჭიდაობის

სპორტულიდარბაზი;
=	 ვაზისუბანში12306კვ.მ.ფართობზე,საერთაშორისოსტანდარ-

ტებისმქონერაგბისსტადიონიეწყობა;
=	 მიმდინარეობს ა(ა)იპ „გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური

სპორტულიცენტრის”სრულირეაბილიტაცია.

მატერიალურიმხარდაჭერა
=	 თბილისის მერია სპორტის განვითარების ხელშეწყობისათვის

ყოველთვიურად 500 ლარის ოდენობით მატერიალურ მხარ-
დაჭერასუწევს406მწვრთნელსდა18წლამდეასაკის250პერ-
სპექტიულსპორტსმენს100ლარითეხმარება.

515151



=	 სამსახურის ხელშეწყობით  ა(ა)იპ „საქართველოს საკრეისერო

აფროსანთაასოციაციას“,„კიოკუშინკაიკარატესფედერაციას“და

„საქართველოს ძიუდოს ეროვნულ ფედერაციას“ უსასყიდლოდ

გადაეცათფართები,სადაცმოეწყოსპორტულიინფრასტრუქტუ-

რადაყოველდღიურადმიმდინარეობსსაწვრთნელიპროცესი.

2016წელსგამართულიმნიშვნელოვანი

ღონისძიებები

=	 „WingsforLife-Woldrun“;

=	 მძლეოსნობისახალგაზრდულიჩემპიონატი„თბილისი2016“;

=	 გრან-პრისტურნირიძიუდოში;

=	 საერთაშორისოტურნირიკალათბურთში„მერიისთასი2016“;

=	 მსოფლიოჩემპიონატიპანკრატიონში;

=	 მსოფლიოჩემპიონატიჭიდაობაშიჭაბუკებსშორის;

=	 სასკოლოსპორტისკვირეული.

მასობრივისპორტისპოპულარიზაციისმიზნით:

=	 წელსუკვემესამედთბილისისმერიისპატრონაჟით„თბილი-

სიმარათონი“გაიმართა;

=	 მერიისმხარდაჭერითგაიმართა„ველოდღე“;

Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

52 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

52 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

52



=	 უკვემეორეწელია,ათივერაიონშიტარდებატურნირებიმინი

ფეხბურთში,კალათბურთსადაფრენბურთში,სადაც2000-მდე

ბენეფიციარიიღებსმონაწილეობას;

=	 14 ოქტომბერს  თბილისის ცენტრალური უბნები ველომოყვა-

რულებსდაეთმო.ველო-გარბენში150-ზემეტმაბენეფიციარმა

მიიღომონაწილეობა.

შშმპირთასპორტულიცხოვრებისხელშეწყობისადასაზოგადოებაში

ინტეგრაციისმიზნით:

=	 2016წლის8მაისსგაიმართაპარაპლანითფრენისღონისძიება

შშმპირთაშორის;

=	 6აპრილს,სპორტისსაერთაშორისოდღესთანდაკავშირებით,

გაიმართაინტეგრირებულიტურნირიბოულინგში;

=	 14ივნისსშეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპირთაუფლე-

ბებისდაცვისდღესთანდაკავშირებით, გაიმართა სპორტულ-

კულტურულიღონისძიება;

=	 7აგვისტოსქალაქბორჯომშისაქართველოსჩემპიონატიგაი-

მართაჯომარდობაში;

=	 10ნოემბერს,ბორჯომში,ჩითახევშიგაიმართასპორტულ-კულ-

ტურულიღონისძიებები, სადაც მონაწილეობა მიიღეს შშმ პი-

რებმა.

კულტურა და 

სპორტი

535353



7ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ხელ შეწ ყო ბა, 

საინ ვეს ტი ციო პროექ ტე ბის მხარ და ჭე რა



7 თბილისის ეკონომიკური განვითარებისთვის

ხელსაყრელიგარემოპირობებისშექმნისმიზ-

ნით,შემუშავებულიაეკონომიკურიგანვითარე-

ბისპოლიტიკა,რომელიცორიენტირებულიაბი-

ზნესისდაინვესტიციებისხელშეწყობისთვისშე-

საბამისიპირობებისშექმნაზე.



საერთაშორისოსივრცეში ინტეგრირებისადაცნობადობის ამაღლე-

ბის, ასევე, ეკონომიკური და საინვესტიციო, ტურისტული კავშირე-

ბისგაღრმავებისმიზნით,2016წელსთბილისმაუმასპინძლაარაერთ

საერთაშორისოფორუმს:

=	 ადგილობრივიეკონომიკისგანვითარებისფორუმი;

=	 საქართველო-ყაზახეთისსაინვესტიციობიზნესფორუმი;

=	 ტურიზმისდამასპინძლობისფორუმი;

=	 აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების თანამშრომლობა

კრეატიულიინდუსტრიებისგაძლიერებისათვის;

=	 ტრადიციულირეწვისდადიზაინისთბილისისIსაერთაშორისო

სამიტი;

=	 მდგრადიენერგეტიკისდღეები2016;

=	 ადგილობრივი თვითმართველობების ევროპის რიგით მე-2

კონგრესი;

=	 საქმიანი,ტურიზმის,შესაძლებლობებისადაშეხვედრებისმე-5

საერთაშორისოგამოფენა;

=	 თბილისისპირველისაერთაშორისოკონფერენცია„ხელოვანი

ქალებიეკონომიკისგანვითარებისათვის“.

2016 წელს გან ხორ ციელ და თბილისის უძ რა ვი ქო ნე ბის ბაზ რის კვლე ვა.

ქა ლა ქის სის ტე მუ რი გან ვი თა რე ბის მიზ ნით არ ქიტ ქტუ რის სამ სა ხურ ში 

გან ხი ლულ იქ ნა 387 გა ნა შე ნია ნე ბის რე გუ ლი რე ბის გეგ მა და გეგ მა რე-

ბი თი და ვა ლე ბა.

თბი ლი სის არ ქი ტე ტუ რის სამ სა ხუ რის მიერ 2016 წელს შე თან ხმდა მნიშ-

ვნე ლო ვა ნი მსხვი ლი პროექ ტე ბი, მათ შო რის: 

=	 კრწანისის რაიონში, მირზაშაფის ქუჩაზე „Kempinski“-ს მრა-

ვალფუნქციურიკომპლექსის„კინგსგარდენ“-ისარქიტექტურუ-

ლიპროექტი;

=	 ვაკისრაიონში,ჭავჭავაძისქ.N64-ში,170-ნომრიანისასტუმრო

„HiltonGardenInn“;

=	 მელიქიშვილისქ.N10-ში,130-ნომრიანი3-ვარსკვლავიანისას-

ტუმროკომპლექსი„Ramada“;

=	 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს გადაწყვეტილე-

ბით,დადებითირეკომენდაციამიეცაკოსტავასქუჩაზე„Hilton“-

ის5-ვარსკვლავიანისასტუმროსპროექტს;

Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

56 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

56 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

56



=	 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს გადაწყვეტილე-

ბით,დადებითირეკომენდაციამიეცალესელიძისIIჩიხი,N7-ში,

შ.პ.ს„რამსის”სასტუმროსპროექტს;

=	 მტკვრისმარჯვენასანაპიროზეე.წ.„დიღმისჭალებში”შეთან-

ხმდატექნოლოგიურიინსტიტუტისშენობისპროექტიდაგაიცა

მშენებლობისნებართვა.

შეიქმნა „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაუმ-

თავრებელ მშენებლობებთან დაკავშირებული საკითხების შემსწავ-

ლელიკომისია“.

2016წლისგანმავლობაშიაქტიურფაზაშიშევიდამუნიციპალურიFab

Lab-ებისმუშაობა.351განაცხადიდანგანხორციელდა-234.

FabLab-შიგანხორციელდარამდენიმემნიშვნელოვანიპროექტიც:

=	 მეიქათონი;

=	 სოც.პროექტი„ქართულიფოლკლორიკომპიუტერულთამაშე-

ბში“;

=	 მომავალსპიკერთასკოლა2016;

=	 დაიწყებიზნესიFabLab-თანერთად.

ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ხელ შეწ ყო ბა,  

საინ ვეს ტი ციო პროექ ტე ბის მხარ და ჭე რა

575757



8საქ მია ნო ბის ეფექ ტუ რო ბის 

ამაღ ლე ბა და გამ ჭვირ ვა ლო ბა



8



=	 ფუნქციებისდუბლირებისთავიდანაცილებისმიზნით,განხორ-

ციელდამერიისსტრუქტურულიერთეულებისრეფორმა;

=	 ეტაპობრივადგადავდივართერთიფანჯრისპრინციპითმომსა-

ხურებაზე;

=	 თბილისისმერიისმოქალაქეთამომსახურებისახალიცენტრი

იქნებაპირველი,რომელიცყველათანამედროვესტანდარტის

დაცვითსრულადადაპტირებულიიქნებაშეზღუდულიშესაძ-

ლებლობებისმქონეპირებისათვის;

=	 შშმპირებიშეძლებენისარგებლონდისტანციურიმომსახურე-

ბით,ჟესტურიენისმცოდნეოპერატორიSKYPECALL-ის მეშ-

ვეობითდაინტერესებულ პირებს მიაწვდის მათთვის  საჭირო

ინფორმაციას;

=	 ინფორმაციისმიღებაშესაძლებელიიქნებაონლაინკონსულ-

ტაციით;

=	 მათვინცვერახერხებსმერიაშიმოსვლას,შევთავაზებთელექ-

ტრონულგანცხადებებსდასახლიდანანოფისიდანგაუსვლე-

ლადექნებათსაშუალება,გააკეთონგანაცხადიანმიიღონმზა

პასუხი(დოკუმენტი);

=	 გაიზრდება სამუშაოსაათებიდა მოსახლეობას მოვემსახურე-

ბით9:00-დან20:00საათამდე,შესვენებისგარეშე;

=	 გადამზადდამუნიციპალიტეტის1400მდეთანამშრომელი;

=	 2016წლისგანმავლობაშიარქიტექტურისსამსახურისმიერგან-

ხილულიქნა49837განცხადება.კონსულტაციაგაეწია140631მო-

ქალაქეს;

Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

60 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

60 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

60



=	 არქიტექტურისსამსახურშიმე-3დამე-4კლასისშენობა-ნაგე-

ბობებისსანებართვოსაკითხებზეუმოკლესვადებშიკომპლექ-

სურიკონსულტაციააშესაძლებელი;

=	 მომზადდადადაიბეჭდაგზამკვლევი-„500ხშირადდასმული

შეკითხვაარქიტექტურისსამსახურში“;

=	 თბილისისარქიტექტურისსამსახურშიშემუშავდაგანაშენიანე-

ბისრეგულირებისგეგმის(გრგ)სტანდარტისIრედაქცია;

=	 მუშავდებასანებართვოგანყოფილებისსტანდარტი,რომელიც

დაადგენსსამსახურისადაკანონისმოთხოვნებს I, II, IIIდა IV

კლასებისპროექტებისდამუშავებისმიმართდამიზნადისახავს

პროექტებისშეთანხმებისპროცესისგამარტივებას;

=	 შეიქმნა საკანონმდებლო ბაზა ქონების მართვის საკითხების

დროულიდაეფექტურიგადაწყვეტისათვის;

=	 2016წელსმერიასადარაიონულგამგეობებშიდაიწყოარსებული

საარქივოდოკუმენტაციისსისტემატიზაციადა  გაციფრულება,

რაც ძალიან მალე საშუალებას მისცემს მოქალაქეებს სახლი-

დანგაუსვლელადმიიღონმათთვისსაჭიროსაარქივოინფორ-

მაცია;

=	 2017წლისთვისდისტანციურიმომსახურებებისგასაუმჯობესებ-

ლად,იგეგმება„თბილისისმუნიციპალურისაინფორმაციოცენ-

ტრის“  შექმნა,რომელიც გააერთიანებსთბილისის მუნიციპა-

ლიტეტში არსებულ სხვადასხვა მუნიციპალურ ცხელ ხაზს და

კოორდინირებულადმოხდებამუნიციპალიტეტშიარსებულნე-

ბისმიერსაკითხზეინფორმაციისმიღება24საათისგანმავლო-

ბაში.

ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ხელ შეწ ყო ბა,  

საინ ვეს ტი ციო პროექ ტე ბის მხარ და ჭე რა

616161



9რაიონული გამგეობები
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სამგორისრაიონი

მთაწმინდისრაიონი ჩუღურეთისრაიონი

გლდანისრაიონი ვაკისრაიონი



ნაძალადევისრაიონი

ისნისრაიონი

კრწანისისრაიონი

საბურთალოსრაიონი

დიდუბისრაიონი



გლდანისრაიონისგამგეობა

=	 გლდანისრაიონში2016წელსშეკეთდადადაიგო130102,70კვ.მ.

გზა.განხორციელდამიუვალიგზებისრეაბილიტაცია-ავჭალა

2,დადიანისქუჩა(1450კვ.მ).დაიგოარმირებულიბეტონისგზა.

=	 განხორციელდაგაზიფიცირებისპროექტი-გაზსადენისქსელი

გაკეთდამუხიანში,სოფელგლდანში,ორბელიანისმე-3ჩიხში.

=	 7მისამართზემოეწყოსაყრდენიკედლები,რისთვისაც98372.16

ლარი დაიხარჯა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 34 სპორტულ

მოედანს,მათშორის,მოეწყოსპორტულიმოედანი-გლდა-

ნისხევში,6–6აკორპუსებსშორის(835კვ.მფართობზე).ჯამუ-

რიღირებულება-დაიხარჯა1121638,03ლარი.

=	 მოეწყო3ახალიდაგანახლდა8სკვერი,მათშორის,მე-2მ\რ

38კორპუსთანმდებარემწვანესივრცე(3000კვ.მ.)დაიწყოსექ-

ტემბერშიდადასრულდანოემბერში.

=	 სხვადასხვასოციალურიდახმარებისმიზნით,გლდანისრაიო-

ნისბიუჯეტიდან5155864,08ლარიდაიხარჯა.

დიდუბისრაიონისგამგეობა

=	 რაიონისმასშტაბითგზებიშეკეთდა118მისამართზე,ჯამურიღი-

რებულება-4033898.93ლარი.მოწესრიგდაქუთაისის,ევდოშ-

ვილის, ფოთის, ჩალაძის, ახმეტელის, ბათუმის, ცემის ქუჩები,

ასევედიღმისმასივისმე-3კვარტლისN33-ედაN39-ეკორპუ-

სებამდემონაკვეთი.

=	 სკვერებისრეაბილიტაციაგანხორციელდა119მისამართზე,რი-

სთვისაც734765.53ლარიდაიხარჯა.მათშორისიყო:

 წერეთლის გამზირის N78-ში მდებარე სკვერი რეაბილი-

ტაცია.დამონტაჟდათანამედროვესაბაღეფურნიტურადა

განათებისსისტემა.საფეხმავლობილიკებიდეკორატიული

ფილებითმოპირკეთდა.სკვერშისაბავშვო,გასართობიდა

სავარჯიშოზონებიმოეწყო,სადაცატრაქციონებიდასპე-

ციალურისავარჯიშომოწყობილობებიგანთავსდა.სკვერ-

შიფუნქციონირებს„მცირებიბლიოთეკა“.

გზებისმოვლა-შეკეთება

4,918.2

კეთილმოწყობისღონისძიებები
3,060.0

ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობებისგანვითარება
1,878.6

სოციალურიპროგრამები
5,648.5

კულტურულ,სპორტულიდა
ახალგაზრდულიღონისძიებები
106.6

გამგეობისაპარატი 
1,987.7

გზებისმოვლა-შეკეთება

4,033.9

კეთილმოწყობისღონისძიებები
4,397.1

ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობებისგანვითარება
3,445.0

სოციალურიპროგრამები
3,559.3

კულტურულ,სპორტულიდა
ახალგაზრდულიღონისძიებები
150.0

გამგეობისაპარატი 
1,731.7

Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

66 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

66 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში
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 ბრატისლავასსახელობისსკვერი.ტერიტორიამოპირკეთ-

დადეკორატიულიქვებით,დაირგოსხვადასხვასახისმცე-

ნარეები,დაიდგაახალისანაგვეურნები.

=	 მოეწყო2ახალიდარეაბილიტაციაჩაუტარდა30სპორტულმოედანს.

=	 დიდუბის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე 4 მეტრით შემ-

ცირდა უსაფრთხოების კუნძული. პროექტის მიზანიადიდუბის

მეტროსთან, წერეთლის გამზირზე ავტომობილების გამტარუ-

ნარიანობისგაუმჯობესებადასაცობებისშემცირება. დაირგო

სხვადასხვასახისმცენარეები,ტერიტორიაკეთილმოეწყო.

=	 მოქალაქეებისთვისსხვადასხვასოციალურიდახმარებისგაწე-

ვისმიზნით,3595866ლარიდაიხარჯა.

ვაკისრაიონისგამგეობა

=	 2016 წელს ვაკისრაიონში, საერთო ჯამში შეკეთდადადაიგო

113775,33კვ.მ.გზა,ღირებულებით4305482.84ლარი.მათშო-

რის:გელოვანისქუჩა,ნუცუბიძისIVმ/რXბკორპუსისმიმდება-

რემონაკვეთი,ქუთათელაძისN17(მოეწყოსანიაღვრესისტე-

მაც),ვაჟა-ფშაველასკვარტლები.

=	 28მისამართზემოეწყოდარეაბილიტაციაჩაუტარდასპორტულ

მოედნებს,რისთვისაც895459.42ლარიდაიხარჯა.

=	 31მისამართზესკვერისაღდგენა-რეაბილიტაციაგანხორციელ-

და,ჯამურიღირებულებით-335251.48ლარი,მათშორის:ვაჟა-

ფშაველასIVკვ.V,X,XIIკორპუსებისმიმდებარედ,აფხაზეთის

სკვერი,სკვერი-ნუცუბიძისIმ/რ-ში,ნუცუბიძისIIIმ/რ-ში.

=	 ნუცუბიძისIმ/რ-ში(მე-12კორპუსი)მოეწყოსაყრდენიკედელი

(სიგრძე-54მ,სიმაღლე-5მ).გარდაამისა,60მეტრიანისაყ-

რდენიკედელიმოეწყოსოფელთხინვალაში.

=	 გამაგრდასაცხოვრებელისახლებიწყნეთში:

=	 დაბაწყნეთი,გაგრისმე-33ჩიხი,კორპუსი7-სახლისგასამაგ-

რებლადგამგეობამბიუჯეტიდან20724,67ლარიგამოყო;

=	 დაბაწყნეთი,„ა“ზონა,შერვაშიძისშესახვევიN14-სახლისგა-

სამაგრებლადგამგეობამბიუჯეტიდანგამოყო19510,23ლარი;

რაიონული გამგეობები

2016 წელს გან ხორ ციე ლე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი პროექ ტე ბი

გზებისმოვლა-შეკეთება

4,408.4

კეთილმოწყობისღონისძიებები
2,971.8

ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობებისგანვითარება
2,534.0

სოციალურიპროგრამები
3,920.1

კულტურულ,სპორტულიდა
ახალგაზრდულიღონისძიებები
99.7

გამგეობისაპარატი 
1,978.1

2015წლის13-14ივნისისსტიქიის
სალიკვიდაციოღონისძიებები 
2,053.1
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=	 მოქალაქეებისთვისსხვადასხვასოციალურიდახმარებისგაწე-

ვისმიზნითდაიხარჯა2438263.27ლარი.

ისნისრაიონისგამგეობა

=	 154მისამართზედაიგოდაშეკეთდაგზა,რისთვისაც4145500

ლარიდაიხარჯა.მათშორის:

1. ბუკისციხისქუჩა-3555კვ.მ.გზა,პროექტისღირებულება

 147759ლარი;

2. ტოლენჯისქუჩა-9100კვ.მ.გზა,პროექტისღირებულება

 259429ლარი;

3. მრევლიშვილისქუჩა-2400კვ.მ.გზა,პროექტის

 ღირებულება121335ლარი;

4. ჩიჩუასქუჩა-5868კვ.მ.გზა,პროექტისღირებულება

 185942ლარი;

=	 საყრდენიკედელიმოეწყო3მისამართზე,მათშორის:ორთა-

ჭალის ტურფის მიმდებარე ტერიტორიაზე (მტკვრის მარცხენა

სანაპირო)-პროექტისღირებულება31299ლარი;

=	 13 მისამართზე მოეწყო სკვერი, მათ შორის, ჭრელაშვილის

N3-ში-პროექტისღირებულება93316ლარი.

=	 რეაბილიტაციაჩაუტარდა18სპორტულმოედანს,მათშორის:

1. კახეთის გზატკეცილი N7, N10 კორპუსების მიმდებარედ -

პროექტისღირებულებამ62251ლარიშეადგინა;

2. ვაზისუბანი4მ/რ,1კვ.N1კორპუსისმიმდებარედ-პროექტის

ღირებულება42835ლარი;

=	 ისნის რაიონის გამგეობის ბიუჯეტიდან 2016 წელს სხვადასხვა

სოციალურიდახმარებისთვის4193100ლარიდაიხარჯა.

კრწანისისრაიონისგამგეობა

=	 2016წელსკრწანისისრაიონისგამგეობამ4მლნ470ათას682ლა-

რისინფრასტრუქტურულიპროექტიგანახორციელა.გზაშეკეთდა

36მისამართზედადაიგო31,601ათასკვ.მ.ასფალტისსაფარი.

=	 პრევენციული კონსერვაცია ჩაუტარდა 24 ავარიულ სახლს;

გზებისმოვლა-შეკეთება

4,145.5

კეთილმოწყობისღონისძიებები
2,139.8

ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობებისგანვითარება
3,101.3

სოციალურიპროგრამები
4,193.1

კულტურულ,სპორტულიდა
ახალგაზრდულიღონისძიებები
100.0

გამგეობისაპარატი 
1,909.4

Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

68 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

68 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში
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გარდაამისა,გორგასალისIIIჩიხშიგანხორციელდამე-19საუ-

კუნისკულტურულიმემკვიდრეობისძეგლისრეაბილიტაცია.

=	 აშენდა5საყრდენიკედელი;გაკეთდა8სპორტულიმოედანი.

მოეწყო1ახალიდარეაბილიტაციაჩაუტარდა5სკვერს.მიმდი-

ნარეობს300არაგველისბაღისრეაბილიტაცია.

=	 ზემოფონიჭალიდანქვემოფონიჭალაში,მდინარემტკვრამდე,

აშენდა1225მეტრისსიგრძისსანიაღვრეკოლექტორი.გაიწმინ-

დაწლებისგანმავლობაშიარსებულიდაჭაობებულიტერიტო-

რიები.ღირებულება-818120,67ლ.

=	 ფონიჭალის უსინათლოთა დასახლებაში, რუსთავის გზატკე-

ცილზე, მხედველობაშეზღუდული (შშმ) პირების  უსაფრთხო

გადაადგილების უზრუნველსაყოფად, რეაბილიტაცია ჩაუტარ-

და750-მეტრიანსაფეხმავლობილიკს,მოეწყოგარეგანათების

ქსელი,ჯამურიღირებულება81653ლარი;

=	 განხორციელდა დედაქალაქს ახლადშემოერთებულითბილი-

სი-თელეთისდასახლებისგაზიფიკაცია,რისშედეგადაცბუნებ-

რივიაირით100-ზემეტიოჯახისარგებლობს.

=	 2016 წელს სოციალურ პროგრამებზე გამგეობის ბიუჯეტიდან

4006380ლარიდაიხარჯა.

მთაწმინდისრაიონისგამგეობა

=	 2016წელსმთაწმინდისრაიონში7148378ლარისღირებულების

ინფრასტრუქტურულისამუშაოებიგანხორციელდა.70მისამარ-

თზედაიგოასფალტისსაფარი.10ქუჩაზეგანხორციელდაქვა-

ფენილიანიგზისსარეაბილიტაციოსამუშაოები(2900კვ.მ).

=	 აღსანიშნავია, რომ მოსახლეობის თხოვნის საფუძველზე,

კოჯორში,ბაქრაძისქუჩაზე8200კვ.მ.ასფალტისსაფარიდაიგო.

მოეწყო480გრძივიმეტრისანიაღვრესისტემადაცხაურები.ბაქ-

რაძისქუჩისკაპიტალურიკეთილმოწყობისსამუშაოებისთვის,

გამგეობისბიუჯეტიდანდაიხარჯა465830ლარი.

=	 20მისამართზერეაბილიტაციაჩაუტარდასპორტულმოედნებს,

ღირებულებით-369646ლარი.მოეწყო2ახალიდარეაბილი-

ტაციაჩაუტარდა14სკვერს,რაზეცდაიხარჯა592054ლარი.

რაიონული გამგეობები

2016 წელს გან ხორ ციე ლე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი პროექ ტე ბი

გზებისმოვლა-შეკეთება

2,190.1

კეთილმოწყობისღონისძიებები
2,949.0

ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობებისგანვითარება
1,792.5

სოციალურიპროგრამები
4,008.1

კულტურულ,სპორტულიდა
ახალგაზრდულიღონისძიებები
63.5

გამგეობისაპარატი 
1,483.5

გზებისმოვლა-შეკეთება

4,238.9

კეთილმოწყობისღონისძიებები
2,926.2

ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობებისგანვითარება
3,285.0

სოციალურიპროგრამები
4,338.0

კულტურულ,სპორტულიდა
ახალგაზრდულიღონისძიებები
99.7

გამგეობისაპარატი 
2,037.2
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=	 მნიშვნელოვანისამუშაოებიჩატარდაალ.ჭავჭავაძის1-ლიჩი-

ხის№1-ში,რომელიცწლებისგანმავლობაშიდაკონსერვებული

პროექტიიყოდაფაქტობრივადდანგრევისპირასიყომისული.

ისტორიულიმნიშვნელობისმქონესაცხოვრებელისახლისკა-

პიტალური გამაგრებითი სამუშაოებისთვის დაიხარჯა 321 534

ლარი. აღსანიშნავია,რომ ამ სახლშილეო ქიაჩელიდა ნიკო

ლორთქიფანიძეცხოვრობდნენ.

=	 სოციალურიმომსახურებისგანყოფილებისმიერ, მოქალაქეე-

ბისთვის სხვადასხვა დახმარების გაწევის მიზნით დაიხარჯა

4176344ლარი.

ნაძალადევისრაიონისგამგეობა

=	 60-მდე მისამართზე მოწესრიგდა საგზაო ინფრასტრუქტურა,

აქედანკაპიტალურირეაბილიტაციაჩაუტარდა15ქუჩას.შესრუ-

ლებულისამუშაოებისსაერთოფართობი80640კვ.მ-ია.რეაბი-

ლიტაციაჩაუტარდარაიონისმასშტაბითარსებულ7სკვერსადა

20სპორტულმოედანს.

=	 განხორციელდა გუდამაყრის ქუჩის კაპიტალური რეაბილიტა-

ცია-მოეწყოსანიაღვრექსელიდადაიგოორიფენაასფალტის

საფარი, ასევე, მოეწყო ბორდიურები და ტროტუარები, ქუჩის

მთლიანიფართობი11579კვ.მ-ია,ღირებულება-940437ლარი;

=	 ინანიშვილისქ.N32-38-შიაშენდაგზისდამჭერისაყრდენიკე-

დელი(83მსიგრძის).ღირებულება-308061ლარი;

=	 განხორციელდა ღრმაღელის მეტროსადგურთან არსებული

სკვერისრეაბილიტაცია-156740ლარი;

=	 თემქაზე,ანაპის414-ედივიზიისქუჩაზე,„არაშენდას“კორპუსში

-სადარბაზოსჩაუტარდამოცულობითისარემონტოსამუშაოე-

ბი,ღირებულება-240618ლარი.

=	 მოქალაქეებისთვისსხვადასხვასოციალურიდახმარებისგაწე-

ვისმიზნითდაიხარჯა6190556ლარი.

გზებისმოვლა-შეკეთება

4,918.2

კეთილმოწყობისღონისძიებები
3,060.0

ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობებისგანვითარება
1,878.6

სოციალურიპროგრამები
5,648.5

კულტურულ,სპორტულიდა
ახალგაზრდულიღონისძიებები
106.6

გამგეობისაპარატი 
1,987.7

Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

70 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

70 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში
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საბურთალოსრაიონისგამგეობა

=	 გზებისმოვლა-შეკეთებაზე2016წელსსაბურთალოსრაიონული

გამგეობისმიერ4470760.09ლარიდაიხარჯა.მათშორის:გზები

კეთილმოეწყოზოვრეთისადაგელოვანისქუჩებზე,თოფურიას

ქუჩის10ა,10ბდა12ბ-ში,ფანასკერტელისN6დაN11-ში.

=	 კეთილმოწყობისსხვაღონისძიებებისთვისკიგამგეობისბიუჯე-

ტიდან4861579.71ლარიგამოიყო.მათშორის:საყრდენიკედე-

ლიმოეწყო16მისამართზე,აღსანიშნავიაჩიქოვანისN30-N34.

16მისამართზეგანხორციელდასანიაღვრედასაკანალიზაციო

ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია. ამ მხრივ აღსანიშნავია გო-

ძიაშვილისN1ჩიხშიშესრულებულისამუშაოებიდაბუდაპეშტის

ქუჩისსანიაღვრექსელისმოწყობა.

=	 გარდაამისა,სკვერებისაღდგენა-მოწყობაზეგაიხარჯა467208.60

ლარი,მათშორის,მოეწყო3ახალისკვერი.სპორტულიმოედნე-

ბისაღდგენა-მოწყობაზეკი817020.89ლარიდაიხარჯადასამუ-

შაოებიშესრულდა18მისამართზე.მოეწყოერთიახალისპორტუ-

ლიმოედანი.

=	 სოფელდიღომშიამხანაგობების„თელა“-სდა„დიდგორი“-სგაზი-

ფიცირებისსამუშაოებზედაიხარჯა412396,06ლარი.

სამგორისრაიონისგამგეობა

=	 2016წელსსამგორისრაიონშიასფალტისსაფარისკეთილმოწ-

ყობა92მისამართზეგანხორციელდა,საერთოღირებულებით

5919400,60ლარი.

=	 სანიაღვრედა წყალსადენი ქსელები მოეწყო 20 მისამართზე,

რისთვისაცგამგეობისბიუჯეტიდანდაიხარჯა338631,26ლარი.

გარე საკანალიზაციო ქსელის შეკეთება კი სამგორის რაიონ-

ში 63 მისამართზე განხორციელდა. შესრულებული სამუშაოს

საერთოღირებულებამ1355906,40ლარიშეადგინა.

=	 მოეწყო 5 ახალიდარეაბილიტაცია ჩაუტარდა 12 სკვერს. სა-

მუშაოს საერთო ღირებულებამ 1 108 734,38 ლარი შეადგინა.

ამასთან,2მისამართზემოეწყოახალისპორტულიმოედანიდა

განახლდა18,რისთვისაც463703,33ლარიდაიხარჯა.

რაიონული გამგეობები

2016 წელს გან ხორ ციე ლე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი პროექ ტე ბი

გზებისმოვლა-შეკეთება

4,515.2

კეთილმოწყობისღონისძიებები
3,806.0

ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობებისგანვითარება
4,184.9

სოციალურიპროგრამები
3,561.1

კულტურულ,სპორტულიდა
ახალგაზრდულიღონისძიებები
100.0

გამგეობისაპარატი 
1,754.3

2015წლის13-14ივნისისსტიქიის
სალიკვიდაციოღონისძიებები 
705.2

გზებისმოვლა-შეკეთება

5,919.4

კეთილმოწყობისღონისძიებები
4,445.8

ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობებისგანვითარება
2,687.9

სოციალურიპროგრამები
4,997.2

კულტურულ,სპორტულიდა
ახალგაზრდულიღონისძიებები
115.0

გამგეობისაპარატი 
2,134.5

717171



=	 საყრდენიკედლების,კიბეებისადადამცავიჯებირებისმოწყო-

ბასამგორისრაიონში7მისამართზეგანხორციელდა.სამუშაოს

საერთოღირებულებამ362020,74ლარიშეადგინა.გარდაამისა,

მოეწყომოაჯირებილილოსდასახლებაში.

=	 მოქალაქეებისთვის სხვადასხვა სოციალური დახმარების

გაწევის მიზნით სამგორის რაიონის ბიუჯეტიდან დაიხარჯა

2326010,83ლარი.

ჩუღურეთისრაიონისგამგეობა

=	 2016წელსჩუღურეთისრაიონისგამგეობამ5655367ლარისინ-

ფრასტრუქტურულიპროექტიგანახორციელა.ასფალტისსაფა-

რიდაიგო56ქუჩაზედათბილისურიტიპის76ეზოში.

=	 2016 წელსთანადაფინანსებული პროექტების  განყოფილების

ფარგლებშიაღდგენითისამუშაოები341ობიექტზეშესრულდა.

2016 წელს განხორციელდა 31 გრუნტის დამჭერი კედლის

მოწყობა.

=	 მოეწყო 1 ახალი და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 20 სპორტულ

მოედანს. განხორციელდა სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაცია

30 მისამართზე. ამასთან, წლების განმავლობაში ნაგავსაყრე-

ლადქცეულადგილებშიმოეწყო6ახალისკვერი.

=	 20000მოქალაქისთვისგაწეულიქნა4317358ლარისსოციალუ-

რიდახმარება.

გზებისმოვლა-შეკეთება

3,015.0

კეთილმოწყობისღონისძიებები
2,639.3

ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობებისგანვითარება
3,357.3

სოციალურიპროგრამები
4,317.4

კულტურულ,სპორტულიდა
ახალგაზრდულიღონისძიებები
97.7

გამგეობისაპარატი 
1,557.9

Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

72 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში

72 Tbilisis meriis  

2016 წლის ანგარიში
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თბილისის მერია


