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შესავალი 

წინამდებარე დოკუმენტი არის ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკისა (EBRD) და 

თბილისის მერიის მიერ დაფინანსებული პროექტისთვის - ავტობუსების ქსელის 

რესტრუქტურიზაციის და მგზავრობის ღირებულების გადახდის ავტომატიზირებული 

ინტეგრირებული სისტემის დანერგვა - ჩატარებული კვლევის 2 ეტაპის შუალედური ანგარიში. 

მკითხველისთვის ანგარიშში შემუშავებული მთლიანი სტრატეგიის გაგების გამარტივების მიზნით, 

ანგარიში ითვალისწინებს ოდნავ განსხვავებული წესის მიღებას დავალებებში, ვიდრე დავალების 

ნუმერაცია:  

   ანგარიში იწყება მიკროავტობუსების ოპერაციებისთვის ტიპიური კონტრაქტის პროექტით 

(დავალება 12) ქსელისთვის, რომელიც დამოწმდა 2019 წლის აპრილში. 

   შემდეგ ჩვენ წარმოვადგინეთ (დავალება 13) ქალაქის შესაძლებლობების გაფართოება 

კონტრაქტის მინიჭებაში და მონიტორინგში და მულტიმოდალური სატრანსპორტო მოდელის 

ტრენინგები.. 
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დავალება  12. მიკროავტობუსების ოპერაციებთან 

დაკავშირებით ტიპიური კონტრაქტის პროექტის მომზადება 

2.1 კონტრაქტი – PSC TMC  და PSC TTC 

2.1.1 შესავალი 

საბოლოო კონტრაქტი უნდა შედგეს სექტემბრის ბოლოს. ამ ნაწილში ჩვენ განვმარტავთ როგორ 

მოვახდენთ TTC  მოქმედი სტატუსის მოდიფიკაციას ფაზაში სატრანსპორტო ორგანიზაციის შექმნით 

და წარმოვადგენთ მომავალი TTC კონტრაქტის ძირითად პრინციპებს და მეთოდოლოგიას. 

სატრანსპორტო სააგენტოს იურიდიული ფორმის განხილვისას, ქვაკუთხედი არის შეთანხმება, რომ 

აღნიშნული ორგანიზაცია უნდა განთავსდეს მერიის სტრუქტურის გარეთ, ფლობდეს სათანადო 

მოქნილობას სექტორის ეფექტური მართვისთვის და ჰქონდეს საკმარისი ფინანსური რესურსები 

მაღალკვალიფიციური თანამშრომლების მოსაზიდად.  საჯარო ფუნქციების შესრულებისას არსებობს 

ასეთი მოქნილობის და ფინანსური სიძლიერის მიღწევის ორი საშუალება. საქართველოს 

კანონმდებლობა ითვალისწინებს (ა) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის და (ბ) შპს (სრულად ან 

ნაწილობრივ საკუთრებაში საჯარო ორგანიზაციის მიერ) შექმნას. ორივე ფორმა ცნობილია თბილისის 

მერიისთვის, რადგან დააფუძნა მრავალი სსიპ და შპს.   ჩვენი მიზნებისთვის სსიპ იქნება ყველაზე 

შესაფერისი სამართლებრივი ფორმა  TA-თვის..  

მხოლოდ არგუმენტირებისთვის, განვიხილოთ სახელმწიფო საკუთრებაში შპს-ები. სახელმწიფოს 

საკუთრებაში არსებული საწარმოების უმეტესობის  ეფექტურად მართვა არ ხორციელდება და არ არის 

მომგებიანი.  მთავარობა ამცირებს ასეთი საწარმოების რაოდენობას. ზემოხსენებულის 

გათვალისწინებით, მცირე დასაბუთება არსებობს ახალი სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული 

საწარმოების შექმნისთვის (ჩვენს შემთხვევაში მერიის საკუთრებაში) რომელიც იქნება არამომგებიანი 

(მინიმუმ საწყის ეტაპებზე).  

აქედან გამომდინარე რეკომენდებულია სატრანსპორტო სააგენტოს შექმნა საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირად. 

 სსიპ რეგულირდება საქართველოს კანონით საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ. 

სადაცდეტალურად არის განსაზღვრული ასეთი პირების შექმნის და ფუნქციონირების წესები. 

კანონის 2.2. მუხლი კონკრეტულად მიუთითებს, რომ „თბილისში, ადგილობრივი თვითმმართველი 

წარმომადგენლობითი ორგანოს ნორმატიული აქტის შესაბამისად - შესაძლოა დაფუძნდეს 

თბილისის საკრებულო, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, როგორც განსაზღვრულია 

საქართველოს ორგანული კანონით - ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“. მუხლი 111 

მიუთითებს, რომ თბილისის საკრებულოს მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის კონტროლი უნდა განახორციელოს თბილისის მერიამ, რომელიც გამოიყენებს სახელმწიფო 

მაკონტროლებელი ორგანოს ყველა უფლებას აღნიშნული კანონის თანახმად. 

2.1.2  საჯარო მომსახურების (PS) კონტრაქტის მიზანი და განსაზღვრა  

საჯარო მომსახურების კონტრაქტი (PSC) ოფიციალურად მიუთითებს (საკონტრაქტო) ურთიერთობის 

შესახებ საზოგადოებრივ სატრანსპორტო ორგანოს (ე.ი. სახელმწიფო ორგანო ან საორგანიზაციო 

ორგანო) და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ოპერატორი.      

საჯარო მომსახურების კონტრაქტები ბაზრის ეფექტური და ეფექტიანი ორგანიზების სავალდებულო 

საფუძველია, იმის მიუხედავად არის თუ არა კონტრაქტები მინიჭებული საკონკურსო ტენდერით. 

თითოეული ქალაქის ორგანომ, რომელიც საჯარო სატრანსპორტო მომსახურებებს ანიჭებს  

ოპერატორს (შიდა ოპერატორიც) უნდა განსაზღვროს   საჯარო მომსახურების კონტრაქტი (PSC) 

რამდენიმე მიზეზის გამო:    

საჯარო მომსახურების კონტრაქტი (PSC) განსაზღვრავს სტაბილურ გრძელვადიან საბაზო პირობებს, 

რომელიც საჭიროა საზოგადიებრივი სატრანსპორტო მომსახურების ეფექტურად და ეფექტიანად  

შესრულებისთვის. 

 PSC მკაფიოდ განსაზღვრავს ორივე პარტნიორის დავალებებს და პასუხისმგებლობებს (კერძოდ,  

ვის რა ევალება). 

 PSC სასარგებლო და მნიშვნელოვანია ზემოაღნიშნული ორგანოსთვის, რადგან: 

• მკაფიოდ განსაზღვრავს შესასრულებელ საჯარო სატრანსპორტო მომსახურებებს;

• ადგენს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ბიუჯეტს;

• უზრუნველყოფს სახსრების ეფექტურ ხარჯვას-

 PSC სასარგებლო და მნიშვნელოვანია  ოპერატორისთვის, რადგან: 

• მკაფიოდ განმარტავს კომპენსაციის გადახდებს ოპერატორისთვის;

• იძლევა გრძელვადიანი დაგეგმვის შესაძლებლობას აღნიშნული გადახდების გარანტირებით

კონკრეტული პერიოდის განმავლობაში;

• მინიმუმამდე ამცირებს პოლიტიკურ ჩარევას ყოველდღიურ ოპერაციებში და მართვაში;

• იძლევა წვდომას სესხებზე ინვესტიციების დასაფინანსებლად .2

 PSC ზრდის გამჭვირვალობას.. 

ეკონომიკის სფეროში, სტიმული არის ფაქტორი (ფინანსური ან არაფინანსური), რომელიც 

უზრუნველყოფს მოტივს კონკრეტული მოქმედების პროცესში ან ითვლება ალტერნატივებიდან ერთ-

ერთის არჩევის მიზეზს.  

საჯარო მომსახურების ვალდებულების მითითებული განსაზღვრება მიუთითებს, რომ ორი 

საკონტრაქტო პარტნიორის (ორგანო და ოპერატორი) ინტერესები არ არის აუცილებელი 

ერთიდაიგივე იყოს.   
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აქედან გამომდინარე ზემოაღნიშნულმა ორგანომ შესაძლოა სტიმულების შეიტანოს საჯარო 

მომსახურების კონტრაქტში ოპერატორის წახალისების მიზნით (ფასთან და მომსახურების 

ხარისხთან დაკავშირებით) შემკვეთი ორგანოს ინტერესების შესაბამისად. 

სურათი 1 : მხარეთა უფლებები და ვალდებულებების საჯარო მომსახურების კონტრაქტის ფარგლებში. 

მონიტორინგი 

მონიტორინგი გულისხმობს მონაცემთა რეგულარულ და სისტემატურ შეგროვებას განსაზღვრულ 

მაჩვენებლებზე, რომელიც მიეწოდება დაინტერესებულ პირებს მიმდინარე საქმიანობის შესახებ, 

მიზნების მიღწევის და პროგრესის მითითებებით.   

აღნიშნული სახელმძღვანელო პრინციპები ორიენტირებულია მონიტორინგის სისტემებზე, 

რომელიც მიმართულია ურთიერთობაზე აღნიშნულ ორგანოსა და ოპერატორს შორის.  კომპანიის 

შიდა მონიტორინგის სისტემები (ე.ი. შიდა ეფექტურობის მაჩვენებლები მართვის მიზნებისთვის, 

როგორიცაა დაბალანსებული მაჩვენებლების სისტემა და სხვა) არ შედის აღნიშნული 

სახელმძღვანელო პრინციპების ფარგლებში. ანალოგიურად მონიტორინგის სისტემებისთვის, 

რომლის მიზანია მთლიანი საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სისტემის საერთო ხარისხის შეფასება, 

რომელიც არის საფუძველი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეთავაზების ოპტიმიზაციისთვის.. 

მონიტორინგის სისტემები, რომელიც აფასებს ოპერატორის ეფექტურობას არის აუცილებელი 

საზოგადოებრივ სატრანსპორტო სისტემაში, რამდენიმე მიზეზის გამო: 

 იმის შემოწმების მიზნით ასრულებს თუ არა ოპერატორი მოვალეობას კონტრაქტზე 

თანდართული პირობების შესაბამისად (ე.ი. კონტრაქტში მითითებული ფინანსური და 

ხარისხის ასპექტების შესრულება);   

 გადაწყვეტილების მისაღებად შესაძლო სტიმულების შესახებ. 

 გადაწყვეტილების მისაღებად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ბაზრის მომავალი 

ორგანიზაციის შესახებ (მაგ. ბენჩმარკინგი სხვადასხვა ოპერატორს შორის, სატენდერო 

გადაწყვეტილებები და სხვა). 

2.1.3 ხელშეკრულების პროექტი 

ხელშეკრულების შედგენისას განხილულ უნდა იქნას სამი მჭიდროდ დაკავშირებული საკითხი 

(იხილეთ ქვემოთ სურათი): 

 საჯარო სატრანსპორტო მომსახურებების დაგეგმვა და დაპროექტება. 

 რისკის განაწილება. 

 შესრულების კონტროლი. 

სურათი 2 : ურთიერთობა ორგანოს და ოპერატორს შორის 

საზოგადოებრივი სატრანსპორტო მომსახურებების დაგეგმვა და დაპროექტება 

საზოგადოებრივი სატრანსპორტო მომსახურებების დაგეგმვა და დაპროექტება შეიძლება 

განახორციელოს ზემოაღნიშნულმა ორგანომ, ოპერატორმა ან ორივე მათგანმა. თუ ორგანო 

გადაწყვეტს მისცეს ოპერატორს სრული თავისუფლება (ეგრეთ წოდებული ფუნქციური დაგეგმვა), 

ნაკლები იქნება თითოეული ასპექტის დეტალურად აღწერის საჭიროება, თუმცა ეს უნდა 

დაბალანსდეს ადეკვატური საკონტრაქტო სტიმულებით, რომელიც წაახალისებს ოპერატორს 

დააკმაყოფილოს მგზავრთა მოთხოვნა და განახორციელოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

პოლიტიკის მიზნები. სხვა შემთხვევაში, როდესაც საზოგადოებრივი სატრანსპორტო მომსახურებები 
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ძირითადად დაპროექტდება ზემოაღნიშნული ორგანოს მიერ, კონტრაქტში უფრო დეტალურად 

იქნება აღწერილი მომსახურებები ოპერატორის მართვის მიზნით (ეგრეთ წოდებული 

კონსტრუქციული დაგეგმვა).   

მეორე ილუსტრაცია ასახავს სხვადასხვა ტიპის მართვის მექანიზმებს. 

 

 

სურათი 3 : შედარება ფუნქციურ და კონსტრუქციულ დაგეგმვას შორის. 

 

2.1.4 რისკების განაწილება 

 

სურათი 4 : რისკის განაწილების წარდგენა 

 

ტრადიციულად, სხვადასხვა ტიპის კონტრაქტები განსხვავდება ზემოაღნიშნულ ორგანოსა და 

ოპერატორს შორის რისკების განაწილების შესაბამისად.  

რისკების წილს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, სამართლიან და წარმატებულ კონტრაქტებთან 

დაკავშირებით კომპეტენციები და პასუხისმგებლობები უნდა განაწილდეს რისკების წილის 

შესაბამისად. აღნიშნული წილი შედგენილია ადგილობრივი გარემოებების და ფაქტორების 

შესაბამისად.  არსებობს ორი გატეგორიის რისკი: წარმოების რისკი საოპერაციო და საინვესტიციო 

ხარჯების თვალსაზრისით და კომერციული რისკი შემოსავლების თვალსაზრისით. მათი 

განაწილების შესაბამისად განისაზღვრება სამი მთავარი ტიპის კონტრაქტი. (იხილეთ ასევე ზემოთ 

წარმოდგენილი სურათი). 

 მართვის კონტრაქტი:  როგორც წარმოების რისკი, ასევე კომერციული რისკი ეკისრება 

ზემოაღნიშნულ ორგანოს. კონტრაქტი შესაძლოა მოიცავდეს სტიმულირების სქემებს, რომელიც 

დაკავშირებულია ცვლილებებთან შემოსავლებში ან ცვლილებებთან ხარჯებში და ა.შ.    

 მთლიანი ღირებულების კონტრაქტი: წარმოების რისკი ეკისრება ოპერატორს, ხოლო 

კომერციული რისკი - ზემოაღნიშნულ ორგანოს.  ოპერატორის ანაზრაურება ხდება ორგანოს 

შენატანებს, ხარჯების საფუძველზე. ანაზღაურება შესაძლოა მოდულირებული იყოს საპრემიო / 

საჯარიმო სქემის საფუძველზე ხარისხის, პატრონაჟის და სხვა ფაქტორების შესაბამისად, რაც 

შესაძლებლობას აძლევს ზემოაღნიშნულ ორგანოს მოახდინოს კომერციული რისკის დონის 

მოდიფიკაცია.    

 წმინდა ღირებულების (თვითღირებულების) კონტრაქტი: როგორც წარმოების რისკი, ასევე 

კომერციული რისკი ეკისრება ოპერატორს. ოპერატორის ანაზღაურება ხდება შემოსავლებით და 

დამატებითი კომპენსაციის გადახდით სოციალური ტარიფებისთვის და სხვა საჯარო 

მომსახურების ვალდებულებით, ასევე ზემოაღნიშნული ორგანოს შენატანებით, ხარჯების 

საფუძველზე. კონმერციული რისკი შესაძლოა მოდიფიცირდეს დამატებითი გადახდის 

კორექტორებით ფაქტობრივი შემოსავლების შესაბამისად. 

პრაქტიკულად  სხვადასხვა რისკები ხშირად ნაწილდება, აქედან გამომდინარე წარმოიქმნება 

სხვადასხვა ფორმის ჰიბრიდული კონტრაქტები. მკაფიო სახის მთლიანი ღირებულების და წმინდა 

ღირებულების კონტრაქტები მეტად იშვიათია ყოველდღიურ პრაქტიკაში. ქვემოთ ცხრილში 

წარმოდგენილია მთლიანი და წმინდა ღირებულების კონტრაქტების არსებითი დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები. 
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სურათი 5 : კონტრაქტების შედარება  

როგორც წესი, რისკები უნდა განაწილდეს კომპეტენციების და პასუხისმგებლობების შესაბამისად, 

რადგან თეორიულად არავინ არ უნდა იკისროს რისკი, რომელზეც ზემოქმედება შეუძლებელია. 

მეორე მხრივ, რისკები უნდა განაწილდეს მათი აღების უნარის შესაბამისად. მიუხედავად ამისა, 

შესაბამისმა ორგანოებმა შესაძლოა მოისურვონ რისკების მაქსიმუმის გადაცემა ოპერატორებზე, ასეთ 

შემთხვევაში მათ უნდა იცოდნენ ამას მოსდევს მთელი რიგი უარყოფითი გვერდითი შედეგები, 

კერძოდ საკონკურსო კონტრაქტის მინიჭების შემთხვევაში: 

 ოპერატორი გამოთვლის რისკის პრემიას უფრო მაღალი რისკისთვის (რაც ზრდის 

კომნპენსაციის გადახდებს): 

 ძალიან მაღალი დონის რისკმა შესაძლოა გამოიწვიოს ოპერატორის გადახდისუუნარობა.   

 რაც უფრო მაღალია რისკი, უფრო ნაკლებია პრეტენდენტების რაოდენობა (რისკი, როგორც 

ბაზარში შესვლის ბარიერი). 

 

2.1.5 ოპერატორის მიერ ვალდებულების შესრულების კონტროლი და სტიმულები 

ოპერატორის მიერ მოვალეობის შესრულების კონტროლი შეიძლება განხორციელდეს მონიტორინგის 

მეშვეობით (იხილეთ ქვემოთ) ან მეტ- ნაკლებად თვითრეალიზებადი საკონტრაქტო მახასიატებლების 

გამოყენებით (ე.ი. სტიმულები). კონტრაქტში მარტვად გაწერილი წესების და აკრძალვების ნაცვლად, 

რომელიც სრულად უნდა გაკონტროლდეს ზემოაღნიშნული ორგანოს მიერ ეფექტურობის 

მიღწევისთვის, სტიმულები ითვალისწინებს მოგების გამოყენებას, რომელიც ხელს უწყობს 

ოპერატორის მიერ ზემოაღნიშნული ორგანოს პოლიტიკით გათვალისწინებული მიზნების 

განხორციელებას. მონიტორინგის სისტემის შემთხვევაში, შესრულების მაჩვენებლები კონტროლდება 

ზემოაღნიშნული ორგანოს მიერ, ვინაიდან სტიმულების გამოყენებით, შესრულების ეფექტურობა 

კონტროლდება ოპერატორის მიერ (საკუთარი ინტერესებისთვის, იხილეთ სურათი „ურთიერთობა 

ორგანოსან და ოპერატორის შორის). 

 

სურათი 6 : მონიტორინგის ცხრილი 

 

ჩვეულებრივ, საჭიროა ორივე ინსტრუმენტის კომბინაცია, უფრო მეტიც მონიტორინგი ხშირ 

შემთხვევაში საჭიროა სტიმულების შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო მონაცემების 

წარმოსადგენად.   

სტიმულების ძირითადად ფინანსური ხასიათისაა. თუმცა, კონკურენციის ფაქტორი ასევე შესაძლოა 

მოიცავდეს სტიმულს ოპერატორისთვის უკეთესი ხარისხის მომსახურების გაწევისთვის. 

 

სურათი 7 : ხარისხის მარყუჟი 

 

მნიშვნელოვანი ელემენტები სტიმულების წარმატებით გამოყენებისთვის მითითებულია ქვემოთ:: 

 მაჩვენებლების გამოყენება მხოლოდ სტიმულების საფუძვლად, რომელზეც ზემოქმედება 

შესაძლოა მოახდინოს ოპერატორმა;   

 სატიმულების და სანქციების მიმართ ნდობის უზრუნველყოფა;   

 წამახალისებელი გადახდები უნდა განხორციელდეს მათი გამომუშავების ძალისხმევების / 

ხარჯების შესაბამისად;    

 წაუგებელი სიტუაციის შექმნის მცდელობა არამხოლოდ ჯარიმების, ასევე პრემიების 

გამოყენებით. 
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2.1.6 კონტრაქტის სტრუქტურა და შინაარსი 

მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო მომსახურების კონტრაქტების შინაარსი შესაძლოა მნიშვნელოვნად 

იცვლებოდეს (ზემოთ განხილული საკითხების შესაბამისად), კონტრაქტი ჩვეულებრივ მოიცავს 

შემდეგ ძირითად ელემენტებს: 

I. პრეამბულა  (ე.ი. კონტრაქტის მიზანი) 

II. ხელშეკრულების საგანი 

− საგანი 

− მოქმედი კომპანიის საქმიანობები 

− ქვე-კონტრაქტის გაფორმება. 

− ფინანსური პასუხისმგებლობები 

− საერთო სატრანსპორტო დაგეგმვა. 

 

III. ოპერატორის უფლებები და მოვალეობები 

− შესასრულებელი საზოგადოებრივი სატრანსპორტო მომსახურებები; 

− სატრანსპორტო საშუალებები; 

− უსაფრთხოება; 

− მომსახურების ხარისხი; 

− ტარიფები; 

− ბილეთების დისტრიბუცია; 

− მგზავრთა ინფორმაცია; 

− მარკეტინგი; 

− ბილეთების შემოწმება; 

− მომხმარებლის საჩივრები. 

 

IV. ორგანოს უფლებები და მოვალეობები 

− გაწეული მომსახურებების ანაზღაურება; 

− იურიდიული და სახელშეკრულები ვალდებულებების კონტროლი; 

− სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და მოძრაობის კონტროლის ზომები (მაგ. ავტობუსების 

პრიორიტეტული სისტემა).   

 

V. ხელშეკრულების გაფორმება 

− ხელშეკრულების მოქმედების ვადა (მაქსიმუმ 15 წელი ტრამვაის შემთხვევაში, მაქსიმუმ 10 

წელი ავტობუსების შემთხვევაში).   

− ხელშეკრულების მართვა (მაგ. პროცედურები მომსახურების დონეების ცვლილების 

შემთხვევაში);    

− ინფორმაცია კონტრაქტის პარტნიორების შესახებ (მაგ. ანგარიშგება);  

− მონიტორინგის და აუდიტი (მაგ. პირდაპირი შეფასება, მომხმრებლის რეგულარული 

კვლევა და სხვა);   

− ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა და გადახდები; 

− კონტრაქტის შესწორებები; 

− ფორს-მაჟორი; 

− არბიტრაჟი; 

− შეწყვეტა. 

 

VI. დანართები 

− საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საინფორმაციო მომსახურების გეგმა;  

− საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საექსპლუატაციო გეგმა – მარშრუტები, ინტერვალები, 

სამუშაო დრო და სხვა;. 

− საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ტარიფები; 

− მოძრაობის ნაკადის ხარისხის გაუმჯობესების ზომები;  

− სატრანსპორტო საშუალებების სტანდარტის მოთხოვნები;  

− მომხმარებლის კმაყოფილების ინდექსი; 

− სტიმულები (პრემიები, ჯარიმები); 

− კომპენსაციის გადახდის გამოთვლები; 

− ფასების ინდექსაციის ფორმულა; 

− ოპერატორისთვის ხელმისაწვდომი აქტივები.  

2.1.7 დროის განრიგი: კონტრაქტის მომზადება და გაფორმება 

 

სურათი 8 : დროის განრიგი: კონტრაქტის მომზადება და გაფორმება 
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კონკრეტულად საჯარო მომსახურების კონტრაქტი განსაზღვრავს: 

 ორივე მხარის უფლებებსა და მოვალეობებს; 

 ოპერატორის მიერ მიწოდებული მომსახურებების რაოდენობას და ხარისხს;  

 კომპენსაციის გადახდებს ოპერატორისთვის მომსახურებების გაწევისთვის;  

 აქტივების გამოყენებას და ფლობას (ინფრასტრუქტურა და მოძრავი შემადგენლობა);  

 მონიტორინგს;

 კონტრაქტის მართვას (შესრულება). 

საზოგადოებრივი სატრანსპორტო ორგანო, რომელსაც სურს საჯარო მომსახურების კონტრაქტის 

გაფორმება ოპერატორთან, თავდაპირველად მოითხოვს მისი სტრატეგიული მიზნების მკაფიო 

სურათს.

პასუხისმგებლობების სათანადოდ განაწილების მიზნით, ბაზრის მონაწილეებს ე.ი. სატრანსპორტო 

ორგანოს და ოპერატორსუნდა ჰქონდეთ მკაფიო მოსაზრება იმის შესახებ თუ რა არის მათი 

ინტერესები და რისი მნიღწევა სურთ. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია რომ შესაბამისმა 

ორგანოებმა წინასწარ  განსაზღვრონ რა დონის ხარისხი და რა ფასის გადახდა სურთ.  

საჯარო ორგანომ უნდა განმარტოს რას მოითხოვს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ოპერატორისგან 

იმ შემთხვევაში, თუ მიღწეულ უნდა იქნას მომსახურების მოთხოვნილი დონე.   

სურათი 9 : ტიპიური პოლიტიკის მიზნების აღწერა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ფარგლებში  (7) 

Inno 208. 

2.2 მიკროავტობუსებთან დაკავშირებით ტიპიური კონტრაქტის პროექტი 

მიკროავტობუსებთან დაკავშირებით ტიპიური კონტრაქტის პროექტი შეტანილია დანართში Public 

Service Contract, მიმდინარე ანგარიშში.   

სხვადასხვა დანართი ‘A -დან F-მდე, KPI-s (ZiriTadi maCveneblebi) ასევე შეტანილია დანართებში.  
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ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაცია და მგზავრობის საფასურის გადახდის ინტეგრირებული ავტომატიზირებული სისტემის დანერგვა FR01T18C96/DCO/GEO/141-19  

ეტაპი 2  26/07/201926/07/2019 Page 15/47  

 

 დავალება 13 :  ქალაქის შესაძლებლობების გაუმჯობესება 

კონტრაქტის მინიჭებაში და მონიტორინგში, მათ შორის 

მულტიმოდალური სატრანსპორტო მოდელის ტრენინგები. 

3.1 მულტიმოდალური სატრანსპორტო მოდელის შესაძლებლობა და 

ტრენინგები  

თბილისის მერიის პერსონალის ტრენინგი (ტრანსპორტის დეპარტამენტი, ურბანული დაგეგმარების 

დეპარტამენტი) მულტიმოდალური სატრანსპორტო მოდელთან დაკავშირებით ჩატარდა 

სექტემბერში, 2 დღის განმავლობაში. იხილეთ დანართი -  ტრენინგის პრეზენტაცია.   

  

  

 

 

 

 

 

3.2 მარკეტინგული / საკომუნიკაციო სტრატეგიის მომზადება ახალი სქემის 

შემოღებისთვის 

3.2.1 შესავალი 

სატრანსპორტო სამმართველოს (ამჟამად თბილისის სატრანსპორტო სამსახური) დაახლოებით 18 თვე 

აქვს ამ მისიის შესასრულებლად.   

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმ ცვლილებების წარდგენას, რომელიც თან ახლავს ახალი 

საზოგადოებრივი სატრანსპორტო ქსელის დანერგვას და ახალ სატარიფო სისტემას.   

საკომუნიკაციო გეგმა არის ინსტრუმენტი, რომელიც სხვადასხვა ელემენტებს თავს მოუყრის ერთიან 

სისტემაში.    

 

მარკეტინგული საკომუნიკაციო კამპანია/სტრატეგია.  

მოსახლეობის ცხოვრების სტანდარტის და პირობების გაუმჯობესება იწვევს კერძო ავტომობილების 

რაოდენობის ზრდას, რაც იწვევს ქალაქის ქუჩებსა და გმზირებზე  საცობების წარმოშობას და 

აუარესებს ეკოლოგიას. გარტლებული სიტუაცისს გამოსასწორებლად მნიშვნელოვანი ნაბიჯია 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომხმარებელთა რიცხვის გაზრდა. ქალაქის მდგრადი 

განვითარებისათვის აუცილებელია წარვადგინოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობის 

ყველა დადებითი მხარე და უპირატესობა კერძო ავტომობილით მგზავრობასთან შედარებით. 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობის უპირატესობების გარკვევით და ხაზგასმით მითითება 

აუცილებელი პირობაა იმისათვის, რომ გავზარდოთ მის მომხმარებელთა რიცხვი.  

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიზანია საგრძნობლად გაზარდოს საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტით მოსარგებლეთა რაოდენობა. ამისათვის აუცილებელია კარგად გვესმოდეს მგზავრთა 

საჭიროებები და მივაწოდოთ მათ ისეთი სევისი, რომელიც მაქსიმალურად ზუსტად მოერგება მათ 

საჭიროებებს. პროექტის მიმდინარეობის პროცესში სწორედ ასეთი მიდგომა იყო გამოყენებული 

ახალი ქსელის დაგეგმვისას.  

ჩვეულებრივ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ძირითადი სუსტი რგოლია: 

• მიწოდებული სერვისის უხარისხობა; 

• დაფარვის შეზღუდული არეალი; 

• მგზავრთა საჭიროებების დაკმაყოფილების შეუძლებლობა. 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამართული ფუნქციონირება ქალაქში, მისი გაუმჯობესება და 

უპირატესობების ჩვენება სარეკლამო კამპანიის მეშვეობით ეხმარება მუნიციპალიტეტს, შექმნას მისი 

დადებითი იმიჯი, და გაზარდოს მომხმარებელთა რიცხვი. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

სარეკლამო კამპანიაში აუცილებელია ოპერატორ კომპანიებთან მჭიდრო თანამშრომლობა.  
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საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სარეკლამო კამპანიის ძირითადი მიზნებია: 

• საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უპირატესობების ხაზგასმა კერძო ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებებთან შედარებით;  

• ახალი მგზავრების მოზიდვა და უკვე არსებული მგზავრების შენარჩუნება; 

• საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების გაუმჯობესება;  

• ცნობიერების ამაღლება საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან მიმართებაში; 

• მომსახურების და წვდომის გაუმჯობესება მგზავრებისათვის კონკრეტული, მიზნობრივი 

ინფორმაციის მიწოდების საშუალებით;   

• მგზავრებისათვის სასურველი მომსახურების მიწოდება, მაგალითად ფასდაკლებული 

სამგზავრო ტარიფები, ახალი სერვისები ჭკვიანი ქალაქის (Smart City) პრინციპების 

გამოყენებით; ;  

• საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და კომფორტის შექმნა 

მგზავრებისათვის;  

 

 

ჩვენი რეკომენდაციაა წამოვიწყოთ აგრესიული სარეკლამო კამპანია მას შემდეგ, რას სრულად 

დასრულდება მოძრავი შემადგენლობია განახლება და ერთი TBT ხაზი მაინც დაიწყებს 

ფუნქციონირებას.  

სარეკლამო კამპანიამ უნდა უზრუნველყოს შემდეგი თემების გაშლა და მიზნების მიღწევა:  

• საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უპირატესობის ხაზგასმა კერძო ავტომობილებთან 

შედარებით; 

• საზოგადოებრივი ტრანსპორტის რეპუტაციის შექმნა; 

• მგზავრთა ცნობიერების ამაღლება;  

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უპირატესობები ძალიან მკვეთრად უნდა უყოს ხაზგასმული 

სარეკლამო კამპანიის დროს. აუცილებელია მგზავრებს მიეწოდოს ინფორმაცია საზოგადოებრივ 

ტრანსპორტში დაზოგილი დროისა და თანხების შესახებ. მესიჯები, რომლებიც საზოგადოებას 

მიეწოდება, უნდა იყოს მოკლე, მარტივი და გასაგები (KISS principle). 

აუცილებელია საზოგადოებას მიეწოდოს იმფორმაცია ახალი ქსელის, ახალი ხაზების შსახებ. 

ამისათვის უნდა დაიბეჭდოს საინფორმაციო ბუკლეტები, ბროშურები, რუკები და დარიგებული იყოს 

კამპანიის მსვლელობის დროს.  

აუცილებელია, რომ ნაბეჭდი მასალა ბროშურებისა და რუკების სახით დარიგდეს სხვადასხვა ხერხის 

გამოყენებით - როგორც ასგილზე მიტანით, ასევე პერსონალურად, სპეციალური ჯგუფების 

მეშვეობით. მასალები უნდა გავრცელდეს გაჩერებებზე, მეტროს სადგურებზე, ტურისტულ 

არეალებში, ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრებში, სასტუმროებში, უმაღლეს სასწავლებლებში, 

სახელმწიფო დაწესებულებებში (სამინისტრები, სსიპები და ა.შ.), დიდ სამკურნალო 

დაწესებულებებში, კომერციულ ბანკებში, მობილური სერვისის კომპანიები, სხვა), სხვა კომპანიებში. 

ანუ ყველა იმ დაწესებულებასა თუ ნებისმიერი სახის კომპანია/უწყებაში, რომელიც უზრუნველყოფს 

მოსახლეობის მაქსიმალური ოდენობის მოცვას ინფორმაციით.  

აუცილებელია მედიისა და ტელევიზიის გამოყენება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის რეპუტაციისა 

და იმიჯის შექმნისათვის.  ინფორმაციის მარტივი და მიმზიდველი ფორმით მიწოდება აუცილებლად 

გამოიწვევს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომხმარებელთა რიცხვის ზრდას.  

რეკომენდირებულია საზოგადოებრივი ღონისძიებების მოწყობა, სადაც კარგად იქნება ნაჩვენები 

ახალი სისტემის უპირატესობა ძველთან შედარებით. Flash Mob - ღონისძიებების მოწყობა 

საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ასევე ცნობად სახეებთან ერთად მგზავრობის შესაძლებლობა 

აუცილებლად გაზრდის მომხმარებელთა რიცხვს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში. 

რეკომენდირებულია, რომ მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები და თბილისის საკრებულოს 

თანამშრომლები რეგულარულად მგზავრობდნენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, რაც უნდა 

შუქდებოდეს მედიის საშუალებით.  

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობა სასურველია აღჭურვილი იყოს 

მგზავრებისათვის ხელმოსაწვდომი ინტერნეტით და დეკორირებული თემატური 

ნახატებით/სურათებით, იმისათვის, რომ მიიქციონ მომხმარებელთა ყურადღება და მიეასლმონ მათ. 

აუცილებელია მედიის საშუალებით კამპანიის ფართო გაშუქება. ეს ყველაფერი აამაღლებს 

მოსახლეობის ცნობიერებას და ცოდნას საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესახებ და ხელს შეუწყობს 

წვდომას. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ბავშვების (მოსწავლე ახალგაზრდობის) 

სწავლებას და ცნობიერების ამაღლებას, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობის კუთხით.  

სარეკლამო კამპანია უნდა წარიმართოს სხვადასხვა ფორმით, რათა მოსახლეობის მაქსიმალური 

რაოდენობა იქნეს მოცული. ამისათვის მისაღებია ყველა სახის ღონისძიება, სემინარი, შეჯიბრი, 

გამოფენა, სარეკლამო კამპანის მედიაში, ფლეშ მობი, ნაბეჭდი პროდუქცია და სხვა.  

კერძო სექტორის ჩართვა კამპანიაში შეიძლება გახდეს საკმაოდ ეფექტური ინსტრუმენტი 

მოსახლეობის ყურადღების მისაქცევად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმართ.  

ქვემომოყვანილია კარგი მაგალითები, როდესაც კერძო სექტორს მიეცა საშუალება გაეკეთებინდა 

საკუთარი პროდუქციის რეკლამა ქალაქში ავტობუსის ორიგინალური გაჩერებების მონტაჟით. 

ამგვარი მიდგომა არ მოითხოვს ქალაქის ბიუჯეტის დანახარჯს ინფრასტრუქტურული 

კომპონენტისათვის, მაგრამ არის ძალიან მიმზიდველი კერძო სექტორისთვის და საინტერესო 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არსებული და სამომავლო მომხმარებლისათვის. 
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Absolut Vodka – არაყი აბსოლუტი, გაჩერებები.  

ABSOLUT VODKA სარეკლამო კამპანია “DRINKS-სასმელები” ფარგლებში შექმნა თემატური ავტობუსის 

გაჩერებების ხაზი ჩიკაგოში - “Lemon Drop,” Twist” and “Bloody.” 

გაჩერებებში დაიდგა დასასხდომი სკამები და მცენარეებიც კი. 

“Lemon Drop” 

 

“Twist” 

 

 

 

 

 

“Bloody” 

 

 

Vitamin Water 

Vitamin Water -მა შექმნა გაჩერებები  “You’re Up”, სადაც შესაძლებელია მობილური ტელეფონის 

დატენვა, ავტობუსის მოლოდინში.   

 

http://theinspirationroom.com/daily/2010/absolut-bus-shelters/
http://www.huffingtonpost.com/2011/07/19/vitaminwater-bus-station-ads-charge_n_901209.html
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Ski Lift Bench 

ვანკუვერში, კანადა, ზამთრის ოლიმპიური თამაშების Vancouver’s 2010 მსვლელობის დროს შეიქმნა 

გაჩერებები სათხილამურო  საბაგირო ლიფტის ფორმით, საკუთარი სარეკლამო სლოგანის ფონზე: Try 

Vitamin Water. It makes the daily routine feel like an olympic event.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caribou Coffee 

ქსელი Caribou Coffee's სარეკლამო გაჩერება მიეძღვნა მათ ახალ სენდვიჩს. ამისათვის კომპანიამ შექმნა 

გაჩერებები ღუმელის ფორმით, სადაც მგზავრს შეუძლია გათბობა ღუმელის გაცხელების რეალური 

სისტემის საშუალებით.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mediaincanada.com/2010/02/23/vitaminwater-20100223/
http://www.adweek.com/adfreak/caribou-coffee-turns-heat-bus-shelters-11709


 

ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაცია და მგზავრობის საფასურის გადახდის ინტეგრირებული ავტომატიზირებული სისტემის დანერგვა FR01T18C96/DCO/GEO/141-19  

ეტაპი 2  26/07/201926/07/2019 Page 19/47  

 

 

 

 

 

Ray Ban სათვალეების გაჩერება. 

 

 

 

ასეთი მიდგომა ზოგავს ქალაქის ბიუჯეტს და საინტერესოა კერძო სექტორისათვის.  

 

 

 

რეკომენდირებულია შემუშავდეს შემდეგი სახის სარეკლამო  ბროშურები: 

• ზოგადი ინფორმაცია თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის თაობაზე 

• ინფორმაცია ახალი ქსელის შესახებ, რუკების ჩათვლით, სხვადასხვა ზომის ფორმატში 

• ინფორმაცია ტურისტული ხაზების შესახებ 

• ინფორმაცია ღამის ავტობუსების შესახებ 

• ინფორმაცია საზოგადოებივი ტრანსპორტის შესახებ ქალაქის ცენტრში 

სარეკლამო მასალა: 

• ლიფლეტები, ბროშურები, რუკები, ფერადი წიგნები, სხვა გრაფიკული მასალა 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის თემატიკაზე  

სასურველია მასალები ხემისაწვდომი იყოს: 

• აეროპორტში 

• სარკინიგზო სადგურზე 

• მეტროს სადგურებზე 

• ავტობუსის გაჩერებებზე 

• კომერციულ  ობიექტებში (წიგნის მაღაზიებში) 

• ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრებში 

• სასტუმროებში 

სასურველი იქნებოდა ახალი ქსელის დანერგვის პირველ ფაზაში ბროშურები მიეწოდოს და 

ხელმისაწვდომი იყოს:  

• მუნიციპალიტეტის მერიის მისაღებში 

• თბილისის საკრებულოს მისაღებში 

• გამგეობებში უბნების მიხედვით 

• სამინისტროებსა და სხვა სახელმყიფო დაწესებულებებში 

• დიდ საავადმყოფოებში და სხვა სამკურნალო დაწესებულებებში 

• უმაღლეს სასწავლებლებში 

• ავტობუსებში და მეტროს ვაგონებში 

ასეთი მიდგომა მოსახლეობის მაქსიმალური რაოდენობის საინფორმაციო დაფარვის საშუალებას 

იძლევა, რაც მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ახალი ქსელის შესახებ გამართული 

ინფორმაციის მიწოდებისათვის.  
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იხილეთ საკომუნიკაციო კამპანიის მაგალითი ლიონის ტერიტორიაზე განხოციელებული ახალი 

პროექტისათვის1: 

პროექტის პრეზენტაციის მოწყობილობა 

ინფორმაცია მეტროს ხაზის E პროექტთან 

დაკავშირებით და მისი მოკე მიმოხილვა 

ხელმისაწვდომია საზოგადოებისთვის: 

• ექვს ფორუმზე და ასევე Tassin-la-Demi-Lune  

მედია ბიბლიოთეკაში; 

- საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში 

ორგანიზებულ თითოეულ კრებაზე ან 

კრებებზე, ასევე 

- ონლაინ პლატფორმაზე, რომელიც შექმნილია 

პროექტისთვის, საიდანაც შესაძლებელია 

ინფორმაციის  ჩამოტვირთვა.. 

ასევე გამოიცა საინფორმაციო ბროშურა, 

რომელიც წარმოდგენილია რამდენიმე 

პუნქტის და სურათის სახით და მითითებულია 

პროექტის მთავარი ელემენტები.  აღნიშნული 

გაშუქდა აგლომერაციის ტერიტორიაზე, 

ინფორმაციის და გამოხატვის ექვს ფორუმზე 

წარდგენის გზით. ბროშურები დარიგდა 

საფოსტო ყუთებში, საკონსულტაციო კრებებზე 

და სხვა. 

 

ვიდეო ინფორმაცია 

შეიქმნა და კონსულტაციის პროცესში გავრცელდა ოთხი საგანმანათლებლო ვიდეო.  

- ვიდეო წინასწარი კონსულტაციის შესახებ პროექტზე, წარმოადგენს აღნიშნულ ტერიტორიაზე 

ორგანიზებულ ღონისძიებებს. პროექტის შესახებ ვიდეო ჩვენების მიზანია კონტექსტის, მთავარი 

მიზნების, ასევე მთავარი კომპონენტების, კერძოდ სცენარების და გათვალისწინებული 

სადგურების წარდგენა.. 

- ვიდეოში განმარტებულია მეტროს არჩევანი და ასეთი არჩევანის გაკეთების კრიტერიუმები, 

ტექნიკურ–ეკონომიკური დასაბუთების პროცესში შესწავლილ ყველა გადაწყვეტასთან ერთად.   

- ვიდეო E მეტროს ხაზის განხორციელების განრიგის შესახებ ექსპლუატაციაში შესვლამდე – 2030 

წლისთვის. 

 
 

საჯარო შეხვედრები                                                                                                                                                                                                                                             

კონსულტაციის პროცესში ორგანიზებულ იქნა 

ყველასთვის ღია ხუთი საჯარო შეხვედრა;  

- საჯარო შეხვედრის გახსნა ლიონის 

კათოლიკურ უნივერსიტეტში. 

- საჯარო შეხვედრა ლიონში 05, 

- საჯარო შეხვედრა ფრანსვილში,. 

- საჯარო შეხვედრა Tassin-La-Demi-Lune ,. 

- შეხვედრის დახურვა  ლიონის კათოლიკურ 

უნივერსიტეტში. 

 

აღნიშნული საჯარო შეხვედრების მიზანი იყო პროექტის გაცნობა და მონაწილეებისთვის 

შეკითხვების და კომენტარების გაზიარების შესაძლებლობების მიცემა.  თითოეული პირდაპირი 

ეთერით გაშუქდა   Facebook–ზე, SYTRAL–ის Facebook გვერდზე. საჯარო შეხვედრების ვიდეოები 

მოგვიანებით განთავსდა პროექტის ინტერნეტ პლატფორმაზე.   

აღნიშნული შეხვედრების განმავლობაში, ხელმისაწვდომი იყო სხვადასხვა საშუალებები 

საზოგადოების წვლილის  ასახვის და  ინფორმაციის გაცვლის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით: 

- ციფრული ინსტრუმენტი (Beekast) პირდაპირი შეკითხვების და კომენტარების გადაცემის მიზნით. 

- შეკითხვის და პასუხის დროები და საჯარო გამოსვლები.. 

- კონსულტაციის კითხვარები, რომელიც უნდა შეავსონ მონაწილეებმა.. 

 

3.2.2 საკომუნიკაციო გეგმის მიზნები. 

საკითხი არ ეხება მოსახლეობის კონსულტაციის ორგანიზებას ან კვლევის განხორციელებას, არამედ 

TCH–ს მიერ დამოწმებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ორგანიზაციის პროექტის წარდგენა. 

 მიზანი 1: საზოგადოებრივი სატრანსპორტო ხაზების ახალი ორგანიზაციის წარდგენა. 

 მიზანი 2: ახალი საფასო და მისი სისტემის წარდგენა; 

 მიზანი 3: ახალი ორგანიზაციის რაოდენობრივი და თვისობრივი სარგებელის წარდგენა.. 

 მიზანი 4: ინფორმაცია 11 TBT დერეფნის სამუშაო ფაზის შესახებ.. 
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3.2.3 სამიზნე ჯგუფების განსაზღვრაs 

ტერმინის წარმოშობა და განსაზღვრება  

თავდაპირველად ტერმინი „სამიზნე ჯგუფი“ გამოყენებულ იქნა საკომუნიკაციო მეცნიერებაში 

ადამიანთა იმ ჯგუფის ზუსტად აღწერისთვის, რომლებზეც მიმართულია მარკეტინგული 

შეტყობინებები.   

სამიზნე ჯგუფი არის ნებისმიერი მოცულობის სოციალური ჯგუფი, რომელსაც საერთო საბაზო 

სოციალურ–ეკონომიკური მახასიათებლები აქვს, რომელზეც შესაძლოა მიმართული იყოს 

მომსახურების გაფართოების ღონისძიებები.    

სამიზნე ჯგუფების განსაზღვრებასთან დაკავშირებით ჩვენ წარმოვადგენთ ოთხი ტიპის ჯგუფი.. 

▪ პირველი ჯგუფი ეხება თბილისის მთლიან მოსახლეობას, რომელსაც აქვს 

ინტერნეტზე წვდომა.   

▪ მეორე ჯგუფს შეადგენს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომხმარებლები.   

▪ მესამე ჯგუფი შედგება რაიონულ დონეზე საკონსულტაციო შეხვედრების 

მონაწილეებისგან.    

▪ მეოთხე ჯგუფში შედის ბეჭდური და სატელევიზიო მედია.  

3.2.4 ზომების განსაზღვრა თითოეულ მიზანთან დაკავშირებით 

 - 1-ელი და მე-2 მიზნის მიღწევსი ზომები 

პირველი ჯგუფი ინფორმირებული იქნება საზოგადოებრივი სატრანსპორტო ქსელის ახალი 

ორგანიზაციის შესახებ ამისთვის განკუთვნილი ვებ–გვერდის მეშვეობით, რომელიც მოიცავს 

შემდეგს:: 

▪ მომავალი ქსელის საერთო პრეზენტაცია  ვიდეო მასალის ფორმით;  

▪ ახალი სატარიფო სისტემის წარდგენა. 

▪ ავტოტრანსპორტის ძიება, რაც საშუალებას აძლევს ადმიანებს ვიზუალურად 

წარმოიდგინოს სასურველი მარშრუტები მგზავრობის დროით.     

▪ ნაწილი, რომელიც იძლევა კომენტარების, წინადადებების ან შეფასებების 

შეგროვების საშუალებას მომავალი რეორგანიზაციის შესახებ. სავარაუდოდ 

დასმული შეკითხვების მართვის და სათანადო განხილვის მიზნით, წინასწარ 

შედგენილი შეკითხვების ჩამონათვალი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ინტერნეტ 

მომხმარებლების FAQ ჩამონათვალში.. (ხშირად დასმული შეკითხვების 

აბრევიატურა: შეკითხვა შეკითხვების და პასუხების ჩამონათვალში: 

მეორე ჯგუფისთვის ინფორმაცია (იმავე თემებზე , როგორც 1 ჯგუფის შემთხვევაში) გამოქვეყნდება 

მიკროავტობუსებზე, ავტობუსებზე და მეტროში, ასევე სადგურებში ეკრანზე გამოსახვის ან 

ვიდეორგოლების სახით.. 

▪ მესამე ჯგუფი ინფორმირებული იქნება რაიონულ დონეზე საჯარო შეხვედრების 

პროცესში.   

▪ მომავალი სატრანსპორტო ქსელის ორგანიზაცია;  

▪ რაიონთან დაკავშირებული ცვლილებები. 

▪ მონაწილეთა მიერ გაკეთებული კომენტარების და მონაცემების  შეგროვება. 

მეოთხე ჯგუფი, რომელიც შედგება ბეჭდური და სატელევიოზიო მედიისგან, მიიღებს იმავე 

ინფორმაციას, როგორც 1 და 3 ჯგუფი, თუმცა აღნიშნული მედია საშუალებებისთვის ადვილად 

ადაპტირებადი ფორმატებით და საშუალებებით. სპეციალური ყურადღება დაეთმობა აღნიშნული 

სამიზნე ჯგუფისთვის მიწოდებულ შეტყობინებებს და ხარისხს 

 

 მე-3 მიზნის მიღწევის ზომები. 

1, 3 და 4 ჯგუფები ინფორმირებული იქნება ვიდეო ან ინტერაქტიული მედია საშუალებებით, 

რომელიც წარმოადგენს ახალი ორგანიზაციის რაოდენობრივ და თვისობრივ სარგებელს. 

ორგანიზებული უნდა იქნას საპლაკატო კამპანია და სატელევიზიო რგოლები. 

 

 მე-4 მიზნის მიღწევის ზომები  

1, 3 და 4 ჯგუფები ინფორმრიებული იქნება ვიდეო ან ინტერაქტიული მედია საშუალებებით, 

რომელიც წარმოადგენს ინფორმაციას სამუშაოების, მათი მომსახურებების, ხანგრძლიობის და 

შეთავაზებული ალტერნატიული მარშრუტების შესახებ.  ორგანიზებული უნდა იქნას საპლაკატო 

კამპანია და სატელევიზიო რგოლები. ეს არის ძლიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რადგან მაცხოვრებლები 

ყოველთვის  გამოხატავენ უკმაყოფილებას სამუშაოების პროცესში. 

3.2.5 სამოქმედო გეგმის შემუშავება და კომუნიკაცია 

შეკითხვები, რომლებიც საკუთარ თავს უნდა დაუსვათ 

▪ ვინ არიან დაინტერესებული პირები? 

▪ რა არის კომუნიკაციისთვის არსებული ბიუჯეტი?  

▪ რამდენი შეგიძლიათ დახარჯოთ? 

▪ ვისი დახმარებით შეგიძლიათ გამოთვალოთ? 

▪ რა რესურსების არსებობს (ადმიანური რესურსები, ბიუჯეტი და სხვა)?  

▪ ვადების დაცვა? 

საპროექტო ჯგუფი და ხელმძღვანელი კომიტეტი შეიქმნება აღნიშნული საინფორმაციო კამპანიის 

განსახორციელებლად. 
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სურათი 10 : პროექტის შედგენა ოპერაციების შესახებ 

 

დასრულებული საკომუნიკაციო გეგმა მოიცავს შემდეგს: 

 

 საკომუნიკაციო განრიგი: ცხრილი ასახავს თითოეული დაგეგმილი საკომუნიკაციო საქმიანობის 

ყველა ასპექტს, და შესაძლოა  

 ვიზუალურ საკომუნიკაციო გეგმას: საერთო მიმოხილვა, ვადების განრიგის ფორმით, სადაც 

შეჯამებულია ყველა საკომუნიკაციო ღონისძიება (ერთი ხაზი თითოეული სამიზნე 

ჯგუფისთვის ან ქვე–ჯგუფისთვის).   

შეკითხვები, რომლებიც საკუთარ თავს უნდა დაუსვათ 

ვიზუალური საკომუნიკაციო გეგმა (დროის განრიგი) 

▪ როდის არის საჭირო კომუნიკაცია? 

▪ რომელ სამიზნე ჯგუფთან? 

▪ რომელი საკომუნიკაციო საშუალება არის ყველაზე ხელსაყრელი? 

▪ არის თქვენი საკომუნიკაციო გეგმა რეალური, განხორციელებადი?  

კომუნიკაციის განრიგი 

▪ როდის განხორციელდება საკომუნიკაციო ღონისძიება?   

▪ ადამიანთა რომელ ჯგუფზე გსურთ წვდომა აღნიშნული ღონისძიებით?  

▪ რა არის საკომუნიკაციო ღონისძიების შინაარსი?   

▪ რომელიც საკომუნიკაციო არხი  უნდა გამოვიყენო?  

ამ კამპანიის ფარგლებში, ჩვენ უპირატესობას ვანიჭებთ ერთ და მარტივ შეტყობინებას საკომუნიკაციო 

ღონსიძიებით და სამიზნე ჯგუფით. 

არსებობს რამდენიმე მეთოდი, შესაძლებელია ყველა მათგანის გამოყენება 

KISS (Keep It Short and Simple) 

ინფორმაციის ეფექტურად გადასაცემად, ერთი შეტყობინების შერჩევა თითოეულ საკომუნიკაციო 

მოქმედებაზე და თითოეულ სამიზნე ჯგუფზე 17.  KISS პრინციპის მიღება: "მოკლედ და მარტივად! 

თქვენი შეტყობინება უნდა იყოს: 

 მოკლე, ლაკონური 

 მარტივი, ადვილად გასაგები; 

 უდავო: უნდა გასცეს პასუხები შეკითხვებზე, არ დასვას ახალი შეკითხვები. 

ამბის თხრობა 

დღესდღეობით ფართოდ გამოყენებული ამბის თხრობა (სთორითელინგ) არის ისტორიების თხრობის 

მეთოდი. მისი მიზანია შეტყობინებების შექმნა, რომელიც წარმოქმნის ემოციებს, მოიცავს 

გამოსახულებებს, წარმოსახვას, კრეატიულობას და ა.შ., ... 

ანალოგიურად შემდეგი მედია საშუალებებისთვის: ბეჭდური, ვიდეო, ინტერნეტი, პრესა. 

3.2.6 კონტროლი და ადაპტირება 

საკომუნიკაციო გეგმა არის სამუშაო ინსტრუმენტი, რომელიც მუდმივად უნდა განვიტარდეს. დროთა 

განმავლობაში შესაძლოა საჭირო აგხდეს ცვლილებების განხორციელება, მაგალითად თუ პროექტის 

ფარგლებში წარმოიქმნება დაბრკოლება. აღნიშნული გეგმის რეგულარულად წარდგენს პროექტის 

ხელმძღვანელი კომიტეტისთვის, მისი განხილვა დაინტერესებულ მხარეებთან და ადაპტირება 

საჭიროების შემთხვევაში.. 

შეკითხვები, რომლებიც საკუთარ თავს უნდა დაუსვათ 

▪ საჭიროა ადაპტაციები?   

▪ სამიზნე ჯგუფებთან დაკავშირებით? 

▪ სტილის თუ ტენდენციის კუთხით? 

▪ სათანადო არის გაგებული შეტყობინებები სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის? 

ადაპტაცია კომუნიკაციის დროს უნდა განხორციელდეს ორი მიმართულებით: 

 შეტყობინებების და მედიის კორექტიორება ინფორმაციის უკუნაკადის და გაუგებრობების 

შესაბამისად.   . 

ადაპტირება ან მოდიფიცირება საზღვრების ფარგლებში, ადგილობრივ ან რაიონულ ხაზებზე სამიზნე 

ჯგუფების შენიშვნების და შეთავაზებების შესაბამისად. 
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3.3 ახალი სქემის დანერგვასთან დაკავშირებით საგზაო რუკის შედგენა და 

დაკავშირებული ზომები 

მოკლევადიანი სამოქმედო გეგმა (2017-2020) მიიღო TCH–მ 2016 წელს სტრატეგიულ სატრანსპორტო 

გეგმასთან ერთად, და წარმოდგენს დახლოებით 20 ძირითად მოქმედებას. გეგმა ეფუძნება არსებულ 

ინიციატივებს, დაბალ–ხარჯს, სწრაფ ქვე–პროექტებს და მოიცავს მთელ რიგ კვლევებს და ტექნიკურ 

დახმარებას საშუალოვადიანი პროექტებისთვის (2018-2020). და გრძელვადიანი პროექტებისთვის 

(2020-2030) საფუძვლის შესაქმნელად. 

განხორციელდა ან განხორციელების პროცესშია რიგი ქმედებები:: 

 პარკინგის სისტემის გადახედული ნორმატიული ბაზა (კომბინირებული პარკინგის 

შესწორებულ გენგეგმასთან ერთად, პარკინგის და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით 

მგზავრობის ვარიანტების ჩათვლით). 

 მარეგულირებელი სტრუქტურის შექმნა ტაქსისთვის. 

 დაგეგმვა (ავტობუსის ქსელის რესტრუქტურიზაცია), ტექნიკური დახმარების (EBRD-

დაფინანსებული) გაწევა და განხორციელება (მერიის დაფინანსებული)ავტობუსის და 

მიკროავტობუსის ქსელის რესტრუქტურიზაციაზე, მთავარი მარშრუტების შემოღება (ქსელის 

იერარქია და შესაძლო ჩქაროსნული ავტობუსის დერეფნები) ავტობუსის ხაზები და საკუთრების 

უფლებები ავტობუსებზე შერჩეულ მონაკვეთებში. 

 ავტობუსის პარკის განახლება. ავტობუსის პარკის განახლების მომდევნო ფაზების 

განხორციელება (მწვანე ტექნოლოგიის მიღება), ჩქაროსნული ავტობუსის სქემის განხილვით 

სრლად მოქნილი მომსახურებების მიღებასთან ერთად (BRT ჩვეულებრივ მოითოხვს მოძრავ 

შემადგენლობას კონკრეტული სპეციფიკაციებით, როგორიცაა იატაკი და კარი. [EBRD სესხი]. 

დანარჩენი სამი მოქმედება, რომელიც უნდა განხორციელდეს 2020 წლის დასრულებამდე მოცემულია 

ქვემოთ: 

 ინტეგრირებული ქალაქის ტრანსპორტის სამმართველოს შექმნა, რომელიც პასუხისმგებელია 

ყველა სატრანსპორტო სახეობის დაგეგმვაზე, განხორციელებაზე და ექსპლუატაციაზე. ქალაქის 

ტრანსპორტის სამმართველო სრულად უნდა დაკომპლექტდეს შესაბამისი პერსონალით, 

უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ბიუჯეტით და პოტენციალის გაფართოებით.   

 საჯარო მომსახურების კონტრაქტის (PSC) შედგენა TCH და TTC შორის. 

 საჯარო მომსახურების კონტრაქტის (PSC) შედგენა TCH და TMC შორის. 

 სატარიფო და საბილეთე სისტემის შემუშავება. 

უნდა აღინიშნოს, რომ სატარიფე, საბილეთე და მეტროს მომსახურების + ინსტრუმენტის შემუშავება 

უნდა განხორციელდეს ტრანსპორტის სამმართველოს შექმნის პარალელურად.    ფაქტობრივად,  

ტრანსპორტის სამმართველოს უნდა ჰქონდეს იგივე ცენტრალური სისტემა, როგორც მეტროს 

მომსახურებას + სატარიფო შემოსავლების კონტროლის მიზნით.  აღნიშნული ტრანსპორტის 

სამმართველო არ უნდა იყოს დამოკიდებული მეტროს მომსახურებაზე + ან საქართველოს ბანკზე. 

საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმა  (2021-2030) გაგრძელდება შემდეგი 

ღონისძიებებით:: 

 დაფინანსება. კონსულტაციების ჩატარება საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის 

განხორციელებისთვის საჭირო დაფინანსების წყაროების დასადგენად და შესარჩევად (გრანტი 

ფინანსური დახმარებისთვის, სატრასტო ფონდები, კლიმატის ცვლილების ფონდები, 

ადგილობრივი და ცენტრალური სახელმწიფო ბიუჯეტი [მათ შორის სუვერენული 

კრედიტირება], კერძო სექტორი).   

 დონორის კოორდინაცია. პერიოდულად დონორთა საკონსულტაციო შეხვედრების ორგანიზება, 

ინტეგრირებული მხარდაჭერის და რესურსების რაციონალურად გამოყენების 

უზრუნველყოფის მიზნით.   

 საკომუნიკაციო და ინფორმირებულობის ამაღლების კამპანია. საკომუნიკაციო გეგმის და 

ინფორმირებულობის ამაღლების კამპანიის განხორციელება სხვადსხვა მდგრად ურბანულ 

მობილობასთან დაკავშირებულ თემებზე.  . 

 თბილისის მდგრადი ურბანული მობილობის ფორუმები. თბილისის მდგრადი ურბანული 

მობილობის ფორუმების ორგანიზება SUMP–ის განხორციელების მიმდინარეობის და სხვადასხვა 

განხორციელებული ინიციატივებიდან მიღებული გამოცდილების შეფასების და 

მიმართულებების და სამოქმედო გეგმების დაზუსტების მიზნით.  შეთავაზებულია თბილისის 

მდგრადი ურბანული მობილობის ფორუმების ორგანიზება ორ წელში ან მინიმუმ 3 წელში 

ერთხელ.   

 კონსულტაციები ადგილობრივ და ცენტრალურ მთავრობას შორის. მოქმედებების და 

კვლევების მონაცემების საფუძველზე უწყვეტი კონსულტაციების ჩატარება თბილისის მერიას 

და ცენტრალურ მთავრობას შორის პროექტების პრიორიტეტული კლასიფიკაციის, ხარჯი–

სარგებელის ანალიზის და საინვესტიციო და დაფინანსების გეგმების დაზუსტების მიზნით 

 მეტრო (სატრანზიტო ქსელი). დასრულება 2030 წლისთვის, განახლების და გაუმჯობესების 

გეგმები არსებულ მეტროს ხაზებთან დაკავშირებით, მათ შორის E&M, მოძრავ 

შემადგენლობასთან და სადგურებთან (დეტალური პროექტი, შესყიდვა და განხორციელება) 

დაკავშირებით.  . 

 დაგეგმვა (ქალაქის გენგეგმა). ქალაქის ახალი გენერალური გეგმის შემუშავება თბილისში მიწით 

სარგებლობის მომავალი სტრატეგიების განსაზღვრისთვის  (მიმდინარე, თბილისის მერია – ADB 

დაფინანსებით). კოორდინაცია მდგრადი ურბანული მობილობის გეგმასთან. 

 დაგეგმვა (მდგრადი ურბანული მობილობის გეგმა). ყოვლისმომცველი მდგრადი ურბანული 

მობილობის გეგმის (SUMP) შემუშავება, ნულოვანი, ზომიერი და ნოვატორული სცენარების, 

სარგებელის რაოდენობრივი შეფასების, ზემოქმედების და ეკონომიკური ეფექტურობის 

შეფასების (შეთავაზებულ სცენარებთან, ზომებთან და ქვე–პროექტებთან დაკავშირებით) 

საინვესტიციო გეგმის და დაფინანსების წყაროების და მექანიზმების (SMUP დაფინანსება უნდა 

განისაზღვროს) საფუძველზე. SUMP უნდა მოიცავდეს პრიორიტეტული პროექტების ტექნიკურ–

ეკონომიკური დასაბუთების კვლევას. კოორდინირებული ქალაქის გენერალურ გეგმასთან.. 
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 დაგეგმვა (კვლევები და მოდელი). მულტიმოდალური ტრანსპორტირების მოთხოვნის 

მოდელის განახლება და პერსონალის ტრენინგი, მისი გამოყენების და ყველა ინიციატივის და 

პროექტების შემოწმების მიზნით..   
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3.4 საჭირო დოკუმენტაცია საკანონმდებლო პროცესის მხარდასაჭერად 

მოცემულ ეტაპზე არაპრაქტიკულია  დოკუმენტების კონკრეტული ჩამონათვალის წარდგენა, 

რომელიც მიღებული ან შესწორებული უნდა იყოს კონკრეტული მიზნების მისაღწევად. 

წარმოდგენილი უნდა იყოს ძირითადი კანონმდებლობის და კანონქვემდებარე აქტების სრული 

პაკეტი, რომელზეც გავლენას მოახდენს შემუშავებული კონცეფციის შემოღება. კერძოდ, TA –ს შექმნა 

მოითხოვს დოკუემნტების აღნიშნული პაკეტის განხილვას, ხოლო ახალი კონტრაქტი არსებულ ან 

ახალ ოპერატორებთან მოითხოვს მუშაობას სრულებით განსხვავებული დოკუმენტების პაკეტზე.  

ზოგიერთი განხილული უნდა იყოს იურიდიული აქტების დონეზე, რაც ნიშნავს  განხილვას 

საპარლამენტო პროცესით, ზოგიერთი – მუნიციპალურ დონეზე, რაც გულისხმობს თბილისის 

საკრებულოს ჩართვას ამ პროცესში. 

3.4.1 ნორმატიული ბაზის მიმოხილვა და ინსტიტუციური მოწყობა 

საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობა ხორციელდება ქვედანაყოფების დონეზე, 

რომელიც ცნობილია, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულები ან 

მუნიციპალიტეტები..  

საქართველოს კანონი თვითმმართველობის შესახებ განსაზღვრავს, რომ მუნიციპალიტეტი არის 

დასახლება (ქალაქი) ან დასახლებათა ერთობლიობა (თემი), რომელსაც აქვს დადგენილი საზღვრები 

და ადმინისტრაციული ცენტრი, ასევე გააჩნია არჩევითი წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 

ორგანოები და აქვს საკუთარი ქონება, ბიუჯეტი და შემოსავალი.  

საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების სამართლებრივი 

საფუძვლებია საქართველოს კონსტიტუცია, „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ 

ევროპული ქარტია“, (რატიფიცირებული საქართველოს მიერ 2004 წელს) და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი, რომლის ბოლო ვერსია მიღებულ 

იქნა 2014 წელს.                                                                                                                                                                                                                                              

მუნიციპალიტეტებს აქვთ საკუთარი სიმბოლოები, როგორიცაა დროშა და გერბი, რომლის დიზაინი 

საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის საბჭოსთან კონსულტაციის და მასთან 

შეთანხმების საფუძველზე განისაზღვრება. ოფიციალური ენა ყველა მუნიციპალიტეტში არის 

ქართული. მუნიციპალიტეტებს უფლება აქვთ მართონ საკუთარი ბიუჯეტები, აქტივები, ბუნებრივი 

რესურსები, ადგილობრივი გადასახადები და მართონ ადგილობრივი ინფრასტრუქტურა..                                                                                                                                                                                                                                             

მუნიციპალიტეტების დონეზე თვითმმართველობის ორგანოები არიან წარმომადგენლობითი 

ორგანოები - საკრებულო, რომელიც პირდაპირ არჩეულია ოთხი წლის ვადით, და აღმასრულებელი 

ორგანო - გამგეობა („ქალაქის თვითმმართველობა“) თვითმმართველ თემში და მერია თვითმმართველ 

ქალაქში, რომლებსაც შესაბამისად ხელმძღვანელობენ გამგებელი და მერი, პირდაპირ არჩეული ოთხი 

წლის ვადით.   

პირდაპირი არჩევნების გზით მერის არჩევის უფლება აქვთ შემდეგ ქალაქებს: თბილისი, რუსთავი, 

ბათუმი, ფოთი, ქუთაისი..  

ოფიციალური არჩევნების აღწერით თბილისის მეტროპოლიის ტერიტორიაზე დაახლოებით 1.48 

მილიონი მაცხოვრებელია, თბილისის მეტროპოლიაში შედის 

 – ქალაქი თბილისი, 1,175 მილიონი მაცხოვრებელი 

– ქალაქი რუსთავი, 122,900 მაცხოვრებელი 60 კვადრატულ კილომეტრზე;,  

– გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, 100,100 მაცხოვრებელი 1304 კვადრატულ კილომეტრზე;  

– ქალაქი მცხეთა და მცხეთის მუნიციპალიტეტი, 57,400 მაცხოვრებელი 805 კვადრატულ 

კილომეტრზე;  

– საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, 60,300 მაცხოვრებელი 1511.6 კვადრატულ კილომეტრზე. 

 

თბილისი ასევე არის თვითმმართველი ქალაქი (მუნიციპალიტეტი), რომელიც  როგორც 

საქართველოს დედაქალაქი გულისხმობს განსაკუთრებულ სამართლებრივ სტატუსს. ქალაქი იყოფა  

რაიონებად (რაიონები) და თითოეული რაიონი იყოფა ქვე-რაიონად (უბანი). რაიონებს 

ხელმძღვანელობს გამგებელი, რომელსაც ნიშნავს თბილისის მერი, საკრებულოს თანხმობით.  

 

თბილისში 10 რაიონი და 33 ქვე-რაიონია (უბანი). თბილისის დაყოფა მიღებულ იქნა თბილისის 

საკრებულოს N16-35 გადაწყვეტილების საფუძველზე 2014 წლის 5 დეკემბრიდან.  

 

თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში რეგულირდება საქართველოს კონსტიტუციის და 

შემდეგი კოდექსებით და კანონებით: 

• საქართველოს კონსტიტუცია;  

• „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტია“, სტრასბურგი 1985;  

• საქართველოს კანონი თვითმმართველობის შესახებ;  

• საქართველოს კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ;  

• ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი;  

•  საქართველოს კანონი ადგილობრივი გადასახადების შესახებ;  

• საქართველოს კანონი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრების შესახებ; 

•  საქართველოს კანონი ადგილობრივი ორგანოების საქმიანობებზე სახელმწიფო 

ზედამხედველობის შესახებ;  

• საქართველოს კანონი საქართველოს დედაქალაქის - თბილისის შესახებ.  

2014 წლის 5 თებერვალს საქართველოს პარლამენტმა მესამე და საბოლოო მოსმენით დაამტკიცა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ახალი კოდექსი, რითაც კონკრეტული ცვლილებები შევიდა 

ადგილობრივ თვითმმართველობის სისტემაში და აღნიშნული შესწორებები, რამდენიმე 

საკანონმდებლო აქტთან კომბინაციით, არეგულირებს თვითმმართველობას.  

მისი მიღების შემდეგ გაუქმდა შემდეგი კანონები:: 

• ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი;  

• საქართველოს კანონი ადგილობრივი ორგანოების საქმიანობებზე სახელმწიფო 

ზედამხედველობის შესახებ; 

•   საქართველოს კანონი საქართველოს დედაქალაქის - თბილისის შესახებ.  

• საქართველოს კანონი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრების შესახებ;  
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. 

თბილისის მოქალაქეებმა თბილისის მერად 2017 წელს ოთხი წლის ვადით აირჩიეს კახა კალაძე. 

თბილისის მერს ჰყავს მერის პირველი მოადგილე (ვიცე მერი) და ოთხი მოადგილე.  

თბილისის მერიას აქვს საკუთარი ბიუჯეტი, რომელსაც ყოველწლიურად ამტკიცებს ქალაქის 

საკრებულო.                                                                         

თბილისის მერიას აქვს თორმეტი დეპარტამენტი და რამდენიმე მომსახურების პროვაიდერი და 

სააგენტო: მათ შორის, ამ კვლევის რელევანტური სააგენტოებია: 

სსიპ საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტო. 

აღნიშნული სააგენტო არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც  ეკუთვნის თბილისის 

მერიას. სააგენტო ხელმძღვანელობს 166 სახელმწიფო საბავშვო ბაღს, მათი თანამშრომლების 

რაოდენობა 8000 შეადგენს, რომლებიც მუშაობენ დაახლოებით 59 000 ბავშვთან.   

სააგენტო პასუხისმგებელია საბავშვო ბაღის ინფრასტრუქტურის მომსახურებაზე და 

გაუმჯობესებაზე, ახორციელებს სურსათის უვნებლობის მონიტორინგს საბავშვო ბაღებში, ნერგავს 

სასწავლო მეთოდოლოგიას და უზრუნველყოფს საბავშვო ბაღის პერსონალის პოტენციალის 

ამაღლებას.  

სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური. 

აღნიშნული უწყება არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც ეკუთვნის თბილისის 

მერიას. ამ სამსახურს ევალება საპროექტო დოკუმენტაციის მიღება და სამშენებლო ნებართვის გაცემა 

იმ ნებისმიერ შენობაზე, რომელიც უნდა დაპროექტდეს და აშენდეს თბილისში.   

არქიტექტურის სამსახური ახდენს მიწათსარგებლობის პროცესების კოორდინაციას თბილისში და 

პასუხისმგებელია მიწის გამოყენების პირობებისა და დებულებების შესრულებაზე.  

ეს სამსახური აგეგმარებს რეკრეაციულ საჯარო სივრცეს, კონკრეტულ შეკრების ადგილებს და 

სკვერებს თბილისში.   

არქიტექტურის სამსახური პასუხისმგებელია იმ სამშენებლო ობიექტების დაკანონებაზე, რომელიც 

აშენდა კანონიერი ნებართვის გარეშე. ეს უწყება იღებს გადაწყვეტილებას აშენებული ობიექტის 

დემონტაჟის ან დამტკიცების შესახებ.  

თბილისის ტრანსპორტის კომპანია (TTC).  

თბილისის ტრანსპორტის კომპანია (ყოფილი შპს „თბილისის მეტრო“), რომლის 100% წილის 

მფლობელია თბილისის მერია, ფუნქციონირებს 1966 წლიდან, როდესაც მეტროს პირველი ნაწილი 

გაიხსნა დიდუბე - რუსთაველის მიმართულებით.    

თბილისის მერიის 2009 წლის გადაწყვეტილების შესაბამისად, ქალაქის ავტობუსები და 

დაკავშირებული უძრავი ქონება სამი ავტოპარკის სახით გადაეცა კომპანიას.     

2012 წელს კომპანიამ გააფართოვა საქმიანობის სფერო და მის აქტივებს ახლად აშენებული რიყე-

ნარიყალას საბაგირო დაემატა.    

ამჟამად თბილისის სატრანსპორტო კომპანია კურირებს თბილისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტს - 

ავტობუსების ქსელს, მეტროს ქსელს და საბაგირო ტრანსპორტს.    

2018 წლის აპრილში, თბილისის მერიამ მიიღო გადაწყვეტილება და შეწყვიტა კონტრაქტი CT პარკთან, 

კომპანიასთან, რომელიც ახორციელებდა პარკინგის სისტემის ოპერაციებს თბილისში, ქუთაისში და 

ბათუმში.  

თბილისის მერიამ აიღო CT პარკის ვალდებულებები და საქმიანობები და თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანიის ეგიდით შეიქმნა ახალი საწარმო - თბილისის პარკინგი.  

TTC -ს ახლად შექმნილმა  განყოფილებამ თბილისის პარკინგმა დაიწყო საქმიანობა და სრულად 

ჩაანაცვლა CT პარკი, ეს სამსახური მართავს ავტოსადგომებს, ახდენს სატრანსპორტო საშუალებების 

მფლობელების პარკირების წესის მონიტორინგს, გასცემს ჯარიმებს და ახორციელებს გადასახადის 

ამოღებას.  

სსიპ თბილისის ქონების მართვის სააგენტო. 

თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, 

დაფუძნებული  თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ, რომლის საქმიანობაში შედის ქალაქის 

მაცხოვრებლებისთვის ეფექტური, მოქნილი, ინტეგრირებული მომსახურების მიწოდება „ერთი 

ფანჯრის“ პრინციპით მოკლე ვადებში და გამარტივებული ფორმით.  

სააგენტოს მოვალეობებში შედის: 

• თბილისის მერიის საკუთრებაში არსებული ქონების მომზადება აუქციონზე გასატანად,

აუქციონის ჩატარება და შედეგების გაფორმება, ქონების გადაცემა სარგებლობის უფლებით. 

• თბილისის მერიის საკუთრებაში არსებული ქონების გასხვისებასთან დაკავშირებული

გარიგებების მონიტორინგი და აღრიცხვა.. 

• თბილისის მერიის (მთლიანად ან ნაწილობრივ) საკუთრებაში არსებული საწარმოების

მართვა პარტნიორის მიერ ქონების მართვის სააგენტოსთვის დელეგირებული 

უფლებამოსილების ფარგლებში. 

დღესდღეობით ქ. თბილისის ქონების მართვის პროცედურული მხარე მთლიანად თბილისის მერიის 

ქონების მართვის სააგენტოსთვის არის დელეგირებული.  

• აღნიშნული სააგენტო უზრუნველყოფს დახმარებას სასურველი ფართობისა და

კონფიგურაციის მიწის ნაკვეთის შერჩევაში ვებ–გვერდზე; 
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• ონლაინ აუქციონი;

• ონლაინ განცხადებები;

სააგენტოს მიზანია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს ქვეყანაში კომფორტული ბიზნეს გარემოს 

შექმნაში უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად. 

ოფიციალური საჯარო მომსახურების კონტრაქტი მიღებული და ხელმოწერილი იქნა თბილისის 

მერიას და თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას შორის 2004 წელს.  ამის მთავარი მიზეზი იყო 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) სესხის პირობებსა და დებულებებში 

მითითებული მოთხოვნა, რომელიც მიიღო თბილისის მერიამ თბილისისთვის ავტოპარკის 

შესყიდვასთან დაკავშირებით (Bogdans–ის ყვითელი ავტობუსები). PSC კონტრაქტი შეიქმნა მხოლოდ 

შეთანხმების მიზნით და ფაქტობრივად არასოდეს ყოფილა გამოყენებული მარეგულირებელ 

ინსტრუმენტად მერიასა და თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას შორის ურთიერთობების 

ორგანიზებისთვის.  

თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ინტეგრირებული საბილეთო სისტემა და  AFC 

პროვაიდერი უცვლელი დარჩა. 2017 წელს საქართველოს ბანკმა გააფორმა კონტრაქტი თბილისის AFC 

სისტემის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით მეორე ვადაში. თბილისის მეტროპოლია არ არის 

ინტეგრირებული აღნიშნულ სისტემაში და ჩვენ განვიხილავთ თბილისის მეტროპოლიის 

ინტეგრაციის შესაძლო სცენარებს თბილისში არსებულ სისტემაში.   
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