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ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის 

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში 

 

ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით: 

დასახელება 2016 წლის გეგმა 2016 წლის ფაქტი 

შემოსავლები 38,581.3 38,695.1 

გადასახადები 13,500.0 14,451.4 

გრანტები 19,965.3 19,373.6 

სხვა შემოსავლები 5,116.0 4,870.1 

ხარჯები 35,898.0 32,138.7 

შრომის ანაზღაურება 4,233.1 4,134.1 

საქონელი და მომსახურება 3,907.2 2,763.3 

პროცენტი 377.6 377.6 

სუბსიდიები 17,866.1 17,303.5 

გრანტები 495.5 495.2 

სოციალური უზრუნველყოფა 3,362.8 3,052.4 

სხვა ხარჯები 5,655.8 4,012.7 

საოპერაციო სალდო 2,683.3 6,556.4 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10,805.8 9,693.9 

ზრდა  13,305.8 10,966.1 

კლება 2,500.0 1,272.2 

მთლიანი სალდო -8,122.5 -3,137.5 

ფინანსური აქტივების ცვლილება -9,343.7 -4,259.1 

კლება 9,343.7 4,259.1 

ვალუტა და დეპოზიტები 9,343.7 4,259.1 

ვალდებულებების ცვლილება -1,221.2 -1,121.6 

კლება 1,221.2 1,121.6 

საშინაო 1,221.2 1,121.6 

ბალანსი 0.0 0.0 
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შემოსულობები 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2016 წლის შემოსულობების ნაწილის 

დამტკიცებულმა გეგმამ შეადგინა 38,877.3 ათ. ლარი, (ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს #141, 

24.12.2015წ. დადგენილების თანახმად; სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი # 190020020.35.160.016351), მათ შორის: 

გადასახადების გეგმა განისაზღვრა 13,500.0 ათ. ლარით, სხვა შემოსავლების გეგმა 5,116.0 ათ. ლარით, არაფინანსური 

აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავლის გეგმა 2,500.0 ათ. ლარით, გრანტების გეგმა 11,593.8 ათ. ლარით 

(გათანაბრებითი ტრანსფერი 11,093.8 ათ. ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი 500.0 ათ. ლარი), ფინანსური აქტივების კლება - 

6,167.5 ათ. ლარი. 2016 წლის შემოსულობების გეგმის წლიური პარამეტრები დაზუსტდა და განისაზღვრა 50,424.9 ათ. 

ლარით, მათ შორის: გადასახადები - 13,500.0 ათ. ლარით, სხვა შემოსავლები - 5,116.0 ათ. ლარით, არაფინანსური აქტივების 

კლებიდან მიღებული შემოსავალი - 2,500.0 ათ. ლარით, ფინანსური აქტივების კლება - 9,343.7 ათ. ლარით, გრანტები - 

19,965.3 ათ. ლარით (საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 480.5 ათ. ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი 

11,093.8 ათ. ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი 500.0 ათ. ლარი, რეგიონის ფონდიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 

7,891.0 ათ. ლარი). 

2016 წლის განმავლობაში ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსულობების საკასო შესრულებამ შეადგინა - 39,967.3 ათ. 

ლარი, მათ შორის: გადასახადების ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა - 14,451.4 ათ. ლარი; სხვა შემოსავალმა შეადგინა – 

4,870.1 ათ. ლარი; არაფინანსური აქტივების კლებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა – 1,272.2 ათ. ლარი; გრანტებიდან 

მიღებული შემოსავლები შესრულდა 19,373.6 ათ. ლარით, მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული 

გრანტები აკუმულირდა 124.7 ათ. ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი ჩამოირიცხა 11,093.8 ათ. ლარი, მიზნობრივი 

ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 500.0 ათ. ლარი და საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები - 7,655.1 ლარი. 

 

 

შემოსულობების ანალიზური ცხრილი 
ათას ლარებში 

შემოსულობების დასახელება 2015 წელი 
2016 წელი 

გეგმა ფაქტი 

1. შემოსავლები, მათ შორის: 43,701.2 38,581.3 38,695.1 

გადასახადები 14,854.4 13,500.0 14,451.4 

გრანტები 24,003.0 19,965.3 19,373.6 

სხვა შემოსავლები 4,843.8 5,116.0 4,870.1 

2. არაფინანსური აქტივების კლება 1,239.1 2,500.0 1,272.2 

სულ 44,940.3 41,081.3 39,967.3 
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შესრულება ეკონომიკური კლასიფიკაციით 

 

 

 

 

გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2016 წლის გადასახდელების ნაწილის გეგმამ 

შეადგინა 50,424.9 ათ. ლარი, მთლიანმა საკასო ხარჯმა – 44,226.4 ათ. ლარი. კონკრეტული მუხლების მიხედვით: შრომის 

ანაზღაურება დაფინანსდა გეგმის - 98%–ით, საქონელი და მომსახურება – 71%-ით, სასესხო ვალდებულებების პროცენტი – 

100%-ით, სუბსიდია – 97%–ით, გრანტები – 100%-ით, სოციალური უზრუნველყოფა – 91%-ით, სხვა ხარჯები – 71%-ით, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა – 82%-ით, ვალდებულებების კლება – 92%-ით. 

 

გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2016 წლის ხარჯვითი ნაწილის გეგმამ შეადგინა 

49,203.7 ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ 43,104.8 ათ. ლარი, გეგმის 88%. 

დაფინანსების საერთო მოცულობიდან საერთო დანიშნულების მომსახურების ხარჯზე მოდის - 16%, თავდაცვაზე 

და უსაფრთხოებაზე - 1%, ეკონომიკურ საქმიანობაზე - 13%, გარემოს დაცვაზე - 7%, საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე - 

25%, განათლება, დასვენება, კულტურასა და რელიგიაზე - 30% და ჯანდაცვასა და  სოციალურ დაცვაზე - 9%. 

 

შრომის ანაზღაურება 

9% 

საქონელი და 

მომსახურება 

6% 

პროცენტი 

1% 

სუბსიდიები 

39% 

გრანტები 

1% 

სოციალური 

უზრუნველყოფა 

7% 

სხვა ხარჯები 

9% 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 

25% 

ვალდებულებების 

კლება 

3% 
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გადასახდელების ანალიზური ცხრილი 
ათას ლარებში 

დასახელება 
2015 წელი 

ფაქტი 

2016 წელი 

გეგმა ფაქტი 

1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 6,403.6     7,754.5     7,023.6     

2. თავდაცვა და უსაფრთხოება 1,484.6     316.8     261.1     

3. ეკონომიკური საქმიანობა 5,785.2     6,472.2     5,471.3     

4. გარემოს დაცვა 4,169.1     3,031.3     2,914.8     

5. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 7,813.5     13,830.1     10,889.1     

6. განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 12,000.6 13,782.3 12,929.8 

7. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 3,674.2 4,016.5 3,615.0 

ჯამი 41,330.8     49,203.7     43,104.8     

 
 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 

დასახელება 
2016 წლის 

გეგმა 

2016 წლის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 7,754.5     7,023.6     91 

წარმომადგენლობითი ორგანო 1,362.6     1,266.8     93 

აღმასრულებელი ორგანო 5,197.9     4,698.0     90 

სარეზერვო ფონდი 321.9     205.2     64 

თვითმმართველობის ვალდებულებების დაფარვა (პროცენტი) 378.6     377.6     100 

რუსთავის მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 137.6     136.5     99 

იურიდიული დახმარების ცენტრის ხელშეწყობა 155.4     150.9     97 

ინფორმაციის დამუშავების და ანალიზის ცენტრის ხელშეწყობა 155.5     143.6     92 

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა 45.0     45.0     100 

 

თავდაცვა და უსაფრთხოება 

დასახელება 
2016 წლის 

გეგმა 

2016 წლის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

თავდაცვა და უსაფრთხოება 316.8     261.1     82 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 316.8     261.1     82 

 

ეკონომიკური საქმიანობა 

დასახელება 
2016 წლის 

გეგმა 

2016 წლის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

ეკონომიკური საქმიანობა 6,472.2     5,471.3     85 

გზების რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 2,792.2     2,619.6     94 



 

 
5 

დასახელება 
2016 წლის 

გეგმა 

2016 წლის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

გზების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 2,636.4     2,296.4     87 

ქუჩაში ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების მოწყობა/რეაბილიტაცია 113.3     95.8     85 

მუნიციპალური ავტოტრასპორტი 335.0     335.0     100 

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა 595.5     124.5     21 

განმარტება:  

1. მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა - ტერიტორიული ორგანოების შენობების მშენებლობის 

წინამოსამზადებელი საპროექტო სამუშაოების გახანგრძლივებამ გამოიწვია შესაბამისი ხარჯების გადმოტანა 

მიმდინარე წლის ბიუჯეტში. 

 

გარემოს დაცვა 

დასახელება 
2016 წლის 

გეგმა 

2016 წლის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

გარემოს დაცვა 3,031.3     2,914.8     96 

ქალაქ რუსთავის დასუფთავება 2,923.2     2,843.5     97 

გამწვანების ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია 30.0       0 

წყლისა და სანიაღვრე/საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია 78.2     71.3     91 

განმარტება:  

1. გამწვანების ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია - აღნიშნული პროექტით გათვალისწინებული იყო იაღლუჯის 

მთაზე ტერიტორიის შემოღობვის სამუშაოები, რაზეც მიმდინარეობდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

დამზადება. 

 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 

დასახელება 
2016 წლის 

გეგმა 

2016 წლის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 13,830.1     10,889.1     79 

ბინათმშენებლობა 995.9     566.3     57 

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 359.4     206.2     57 

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 206.4       0 

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია 20.0       0 

საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია 410.1     360.1     88 

კომუნალური მეურნეობის განვითარება 5,783.8     4,436.5     77 

სკვერების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია 891.2     563.8     63 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 420.3     364.4     87 

კოსტავას გამზირისა და მერიის წინ მდებარე მოედნის რეაბილიტაცია (სპეც. 

ტრანსფერი) 
4,227.5     3,332.8     79 

კოსტავას გამზირისა და მერიის წინ მდებარე მოედნის რეაბილიტაცია 

(ადგილობრივი) 
244.7     175.4     72 

გარე განათება 1,009.0     963.4     95 

ქ. რუსთავის გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯი 1,009.0     963.4     95 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯების საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 6,041.6     4,922.9     81 

ამხანაგობების ხელშეწყობა 2,782.2     1,967.5     71 

ქალაქში არსებული ინფრასტრუქტურისა და გამწვანების მოვლა–პატრონობა 2,541.5     2,492.6     98 

ქალაქში არსებული დეკორატიული კედლებისა და ღობეების რეაბილიტაცია 252.2     184.7     73 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 213.8     168.5     79 

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა 1.9     1.8     96 

დეფექტური აქტებისა და ექსპერტიზის ხარჯები  250.0     107.8     43 
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დასახელება 
2016 წლის 

გეგმა 

2016 წლის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

განმარტება:  

1. საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) - აღნიშნული სამუშაო სრულად იქნა 

შესრულებული, სხვაობა გეგმასა და ფაქტიურ შესრულებას შორის გამოწვეულია ეკონომიით. 

2. საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) - მიმდინარეობდა  სატენდერო პროცედურები. 

3. მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია - მიმდინარეობდა საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადება. 

4. სკვერების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია - სხვაობა გეგმიურ თანხასა და საკასო გადარიცხვებს შორის,  

გამოწვეულია სამუშაოებზე  ეკონომიებითა და იმ თანხებით, რომლებიც  გადაირიცხება  (10%) ექსპერტიზის 

დასრულების შემდეგ. 

5. დეფექტური აქტებისა და ექსპერტიზის ხარჯები - ექსპერტიზაზე გაგზავნილია ყველა დასრულებული ობიექტის 

დოკუმენტაცია, რომლებზეც ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ექსპერტიზის ჩატარება. 

 

განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 

დასახელება 
2016 წლის 

გეგმა 

2016 წლის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

განათლება 6,336.6     5,930.5     94 

სკოლამდელი განათლება 6,336.6     5,930.5     94 

სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა 4,749.5     4,616.7     97 

ბაგა–ბაღების რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 871.3     680.1     78 

ბაგა–ბაღების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 356.6     285.6     80 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის ხელშეწყობა 359.1     348.1     97 

დასვენება, კულტურა და რელიგია 7,445.7     6,999.4     94 

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 3,925.3     3,672.7     94 

სასპორტო სკოლების გაერთიანება 1,136.0     1,095.8     96 

რაგბის კლუბი "რუსთავის ხარები" 308.5     306.1     99 

საკალათბურთო კლუბი "რუსთავი 1991" 735.0     735.0     100 

საფეხბურთო კლუბი "რუსთავის რუსთავი" 310.9     310.7     100 

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი 492.0     492.0     100 

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია 

(ადგილობრივი) 
942.9     733.1     78 

მომსახურება კულტურის სფეროში 3,251.7     3,094.2     95 

კულტურული ღონისძიებების ხარჯი 30.8     24.2     79 

სახელოვნებო გაერთიანებებისა და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის 

დაფინასნება 
1,752.1     1,739.7     99 

კულტურის სახლები (თეატრის დაფინანსება) 701.7     618.4     88 

მუზეუმის ხელშეწყობა 199.5     199.3     100 

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 354.5     353.8     100 

კულტურული დაწესებულებების რეაბილიტაცია 167.0     112.6     67 

კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაცია 46.2     46.2     100 

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 268.7     232.5     87 

ახალგაზრდული ცენტრის ხელშეწყობა 260.7     228.5     88 

მეუფის რეზიდენციის დახმარება 8.0     4.0     50 

განმარტება:  

1. კულტურული დაწესებულებების რეაბილიტაცია - სხვაობა გეგმიურ თანხასა და საკასო გადარიცხვებს შორის,  

გამოწვეულია სამუშაოებზე  ეკონომიებითა და იმ თანხებით, რომლებიც  გადაირიცხება  (10%) ექსპერტიზის 

დასრულების შემდეგ. 

2. მეუფის რეზიდენციის დახმარება - აღნიშნული პროგრამა მოიცავს კომუნალურ ხარჯს, ამიტომ აუთისებლობა 

დაკავშირებულია ეკონომიასთან. 
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ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 

დასახელება 
2016 წლის 

გეგმა 

2016 წლის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 233.0     231.3     99 

საზ. ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველოფის ცენტრის 

დაფინანსება 
233.0     231.3     99 

სოციალური დაცვა 3,783.5     3,383.7     89 

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 660.0     652.9     99 

მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა 660.0     652.9     99 

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 1,098.1     1,042.1     95 

მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა 400.1     381.9     95 

მინიმალური სასურსათო პროგრამა 695.0     659.2     95 

უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება 3.0     0.9     30 

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 21.1     18.6     88 

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების 

მატერიალური დახმარება 
21.1     18.6     88 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 220.2     213.6     97 

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 220.2     213.6     97 

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 122.6     104.3     85 

შშმ პირთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა 122.6     104.3     85 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები სოციალური დაცვის სფეროში 1,661.5     1,352.1     81 

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 399.0     350.0     88 

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება (მიზნობრივი ტრანსფერი) 4.5     3.0     67 

მარტოხელა სოციალურად დაუცველთა და დევნილთა სარიტუალო მომსახურება 4.5     2.3     50 

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამა 1,040.5     881.2     85 

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათები სასმელი წყლისა და ჩამდინარე 

წყლების გადასახადზე 
168.0     106.4     63 

სტუდენტთა სოციალური დახმარება 45.0     9.4     21 

განმარტება:  

1. უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება - პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები არ მოიძებნა. 

2. ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება (მიზნობრივი ტრანსფერი) - აღნიშნული პროგრამა ფუნქციონირებს 

მომართვიანობის შესაბამისად. 

3. მარტოხელა სოციალურად დაუცველთა და დევნილთა სარიტუალო მომსახურება - აღნიშნული პროგრამა 

ფუნქციონირებს მომართვიანობის შესაბამისად. 

4. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათები სასმელი წყლისა და ჩამდინარე წყლების გადასახადზე - აღნიშნული 

პროგრამის ხარჯი დამოკიდებულია სოციალურად დაუცველთა ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაზე, რაც  ცვალებადია. 

5. სტუდენტთა სოციალური დახმარება - აღნიშნული პროგრამა ფუნქციონირებს მომართვიანობის შესაბამისად. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
8 

შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკაციით 

 

 
 

 

ინფორმაცია ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული ნაშთების მდგომარეობის შესახებ 

ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში 2015 წლის ბოლოს ფულადი სახსრების ნაშთმა, 

რომელიც გაიწერა 2016 წლის ბიუჯეტში შეადგინა 9,343.7 ათ. ლარი, საიდანაც 523.5 ათ. ლარი შეადგინა სპეციალური 

ტრანსფერების ნაშთმა, 42.7 ათ. ლარი შეადგინა მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთმა, ხოლო ადგილობრივი სახსრების ნაშთი 

იყო 8,820.2 ათ. ლარი. 

 2016 წლის ბოლოს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული ნაშთი დაფიქსირდა 

5,099.9 ათ. ლარის ოდენობით, საიდანაც 9.7 ათ. ლარი შეადგინა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტების 

ნაშთმა, 1,197.9 ათ. ლარი (სახელმწიფო ბიუჯეტში დაბრუნებას ექვემდებარება 152.4 ათ. ლარი) – სპეციალური ტრანსფერის 

ნაშთმა, 58.9 ათ. ლარი – მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთმა, ხოლო ადგილობრივი ფულადი სახსრების ნაშთი დაფიქსირდა – 

3,833.5 ათ. ლარი. 

 

 

 

საერთო 

დანიშნულების 

სახელმწიფო 

მომსახურებაზე 

16% 

თავდაცვა და 

უსაფრთხოება 

1% 

ეკონომიკური 

საქმიანობა 

13% 

გარემოს დაცვა 

7% 

საბინაო-კომუნალური 

მეურნეობა 

25% 

განათლება, დასვენება, 

კულტურა და 

რელიგია 

30% 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვა 

8% 
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2016 წელში განხორციელებული პროგრამები და ღონისძიებები 

1. სარეზერვო ფონდის განაწილება 

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2015 წლის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის გეგმა იყო 321.9 ათ. ლარი, ხოლო 

ხარჯმა შეადგინა 205.2 ათ. ლარი. 

N ღონისძიებების დასახელება 
თანხა 

(ათ. ლარები) 

1 
შპს "ალ. წულუკიძის სახ. უროლოგიის ეროვნული ცენტრი"-სათვის მოქ. თამარა შეშაბერიძის სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.2 

2 
შპს "ჰემატოლოგიური კლინიკა ჰეპა"-სათვის მოქ. ვარლამ ჭიშვილის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 
1.7 

3 
შპს "კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი"-სათვის მოქ.ელისო მეშვილდიშვილის  სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.9 

4 
შპს "კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი"-სათვის მოქ.მაია ბაქრაძე-გოგოლაურის შვილის, 

ალექსანდრე გოგოლაურის  სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.3 

5 
შპს "ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკა"-სათვის მოქ. მაია წერეთლის სამედიცინო მომსახურების 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.1 

6 
შპს "რეაბილიტაციის ცენტრი რეა" -სათვის მოქ. მაია გომარელის შვილის, ალექსანდრე გოგოლაურის  სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1.0 

7 
სსიპ "თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის ნიკა კაპანაძის სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად  
1.1 

8 
შპს "აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის მარიამ კაპანაძის სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
1.1 

9 
სსიპ "ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის გვანცა როგავას სწავლის 

საფასურის ასანაზღაურებლად 
0.3 

10 
სს "ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"-სათვის მოქ. 

თეიმურაზ ბიკაშვილის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.1 

11 
ა(ა)იპ "საქ. საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი"-სათვის ტუდენტის 

დავით ნეფარიძის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად  
1.1 

12 
შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი-სათვის სტუდენტის თინათინ უგრეხელიძის სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
1.1 

13 
 შპს "ლიბო"-სათვის ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვისათვის 

საჭირო ხარჯების ასანაზღაურებლად 
33.4 

14 
შპს "დავით აბულაძის ქართულ-იტალიური კლინიკა"-სათვის მოქ. რუსუდან ჟამურელის მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 
0.7 

15 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-სათვის მოქ. გიგა მჟავანაძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1.3 

16 
შპს "ქ. რუსთავის #1 დიაგნოსტიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. ირმა მელაძის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 
0.2 

17 
შპს "ქ. რუსთავის #1 დიაგნოსტიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. მერი ჩაკაბერიას სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 
0.1 

18 
შპს "ფიზიოთერაპიისა და სპორტული ტრამვის კლინიკა"-სათვის მოქ. დავით გელაშვილის სამედიცინო მომსახურების 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.8 

19 
შპს "ქ. რუსთავის #1 დიაგნოსტიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. ალბერტი თხელიძის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 
0.1 

20 
სსიპ "ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის ბესიკ იმედაშვილის სწავლის 

საფასურის ასანაზღაურებლად 
1.1 

21 სსიპ "ილიას სახ. უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის ანა ბიძინაშვილისსწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 1.1 

22 
შპს "საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ"-სათვის სტუდენტის სალომე ლოსაბერიძის სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
1.0 

23 
შპს "კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი"-სათვის მოქ. ივანე ხოსროშვილის 

ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.5 
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N ღონისძიებების დასახელება 
თანხა 

(ათ. ლარები) 

24 
შპს "ქ. რუსთავის #1 დიაგნოსტიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. ნუგზარ გოგრიჭიანის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.1 

25 
სს "ჯი პი სი"-სათვის მოქ. მაია ხვიჩიას შვილის, ცოტნე ხვიჩიას ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.1 

26 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-სათვის მოქ. ციალა კაცაძის შვილის, ნანა კვიჟინაძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.8 

27  შპს "მრჩეველი"-სათვის მოქ. ალექსანდრე ბაქიძის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.7 

28 
ა(ა)იპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-სათვის მოქ. მამუკა წითელაშვილის შვილის, ნიკა წითელაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის საჭირო თერაპიული მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.5 

29 
შპს "კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის მარი აფციაურის სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
1.1 

30 
სს "ვერე XXI"-სათვის მოქ. შორენა მიქელაძის ჯანმრთელობისათის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 
0.7 

31 
შპს "მ. იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო"-სათვის მოქ. ნათია სიხარულიძის შვილის, მარიამ 

ბადუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1.5 

32 
შპს "ავერსის კლინიკა"-სათვის სოფიკო  ბულაგაშვილის შვილის, გიორგი ფერაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.5 

33 
მოქ. მაია ლეჟავას შვილის, სოფია ხაჩიძისათვის სპეციალური პედიატრიული გადასაადგილებელი საშუალების 

შესაძენად 
3.2 

34 
შპს მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები და სერვისი-სათვის მოქ. ხათუნა კუტალაძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი ჟანგბადის აპარატის შესაძნად 
1.2 

35 
 შპს "პსპ-აფთიაქი"-სათვის მოქ. რამაზ სვანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების შეძენის მიზნით, 

საჭირო ხარჯების  ასანაზღაურებლად 
0.4 

36 
შპს "ჯო ენის სახ. სამედიცინო ცენტრი"-სათვის მოქ. ელენა სარიდის შვილის თამარ ზალოშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.1 

37 
შპს "ნეფროლოგიის განვითარების კლუნიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. ლუკა სუთიძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1.0 

38 
სს ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი-სათვის მოქ. 

ირაკლი თულაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.0 

39 
შპს "უნიმედი კახეთი"-სათვის მოქ. ეთერ ტაბატაძის შვილის, მარიამ ცაბაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.4 

40 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-სათვის მოქ. ციალა კაცაძის შვილის, ნანა კვიჟინაძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.7 

41 
ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული 13 საცხოვრებელი სახლის სახურავის გადახურვისათვის საჭირო 

სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის 
16.0 

42 
სსიპ "საქ. ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის ნიკა 

ქვათაძის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
1.1 

43 
სსიპ "სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის ბაგრატი კორკოტაშვილის სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
1.1 

44 შპს "საქართველოს უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის ანა კურტანიძის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად  1.1 

45 სსიპ "სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის ია ბერაძის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 1.1 

46 
სსიპ "სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის ნინო ზუკაკიშვილის სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
1.1 

47 
შპს "ავერსის კლინიკა"-სათვის მოქ. ზურაბი კვენიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.4 

48 
სს ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი-სათვის მოქ. 

ირაკლი თულაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.0 
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49 
შპს "კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი -სათვის მოქ. რუსუდან ჟამურელის ჯანმრთელობისათვის საჭირო  

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.3 

50 
შპს კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი-სათვის მოქ. ჯონი ჭიპაშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.5 

51 
მოქ. მარინა გზირიშვილისათვის მისი შვილის -2008 წლის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული სამხედრო 

მოსამსახურის-ვახტანგ გზირიშვილის სახ. სახლ-მუზეუმის მოწყობის ხარჯების ასანაზღაურებლად 
5.0 

52 
შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ისათვის მოქ. გივი ჯავშანაშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 
2.0 

53 
შპს ქ. რუსთავის #1 დიაგნოსტიკური ცენტრი-სათვის მოქ. დავით ჩუტკერაშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.4 

54 
შპს კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი-სათვის მოქ. ელენე სპანდერაშვილის  ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.3 

55 
შპს "ავერსის კლინიკა"-სათვის მოქ. ქეთევან მოსემღდვლიშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.3 

56 
შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-სათვის მოქ. ალექსანდრე ბაქიძის 

ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.3 

57 
შპს "მ. იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო"-სათვის მოქ. ნუკრი ქუბიაშვილის შვილის, საბა 

ქუბიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.4 

58 
შპს "გლობალმედი"-სათვის მოქ. ნინო ბერიძე-ბუჩუკურის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების 

ხარჯების ასანაზღაურებლად  
1.2 

59 
სსიპ "სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის თეონა ანდღულაძის სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
1.0 

60 შპს "საქ. დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი" 1.1 

61 
შპს "მრჩეველი"-სათვის მოქ. ვარლამ ჭეიშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად  
0.1 

62 შპს "ნექსთ თრეველი"-სათვის მოქ. ნიკოლოზ მეფარიშვილის სამგზავრო ბილეთის საფასურის ასანაზღაურებლად 0.8 

63 შპს "სე სი თრველი"-სათვის მოქ. ნატალია ჩხარტიშვილის მგზავრობის საფასურის ასანაზღაურებლად 1.9 

64 
სს "ფლაი.ჯი"-სათვის სტუდენტების თამარი ასლანიშვილი, დავით ხიჯაკაძისათვის იენის უნივერსიტეტის აკადემიურ 

კლინიკურ საავადმყოფოში ქირურგიის სპეციალობაში პრაქტიკული კურსის გასავლელად საჭირო მგზავრობის 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0.8 

65 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა"-სათვის მოქ. შალვა ოჩიგავას შვილის დემეტრე ოჩიგავას 

ჯანმრთელობისათვის საჭირო  სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.9 

66 
შპს "რუსთავის #1 დიაგნოსტიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. ლალი კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.1 

67 
შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-სათვის მოქ. ლიანა აბრამიშვილის შვილის, გიორგი აბრამიშვილისჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.2 

68 შპს "ლუქს თრეველი"-სათვის მოქ. ნინო მილაშვილის მგზავრობის საფასურის ასანაზღაურებლად 0.5 

69 
სს ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი-სათვის მოქ. 

ირაკლი თულაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.1 

70 სსიპ "საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი"-სათვის  სტუდენტის ანა ჩხეტიანის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 1.1 

71 
შპს "შშმპ - თა სოც. რეაბილიტაციის ცენტრი"-სათვის მოქ. ჯამბუ ფერცულიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.4 

72 
შპს "უნიმედი კახეთი" ბავშვთა ახალი კლინიკა-სათვის მოქ. ლელა კვიმიკაძის შვილის, ნანა გოგოლაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.5 

73 
შპს "მრჩეველი"-სათვის მოქ. ვარლამ ჭეიშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად  
0.1 

74 
შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-სათვის მოქ. ნაილი კაპანაძე-

გელაშვილის შვილის, მამუკა გელაშვილის  ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად  

4.0 
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75 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-სათვის მოქ. ზაირა რუხაძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების 

ხარჯების ასანაზღაურებლად  
1.6 

76 სსიპ "სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-სათვის მოქ. შორენა ცინცაძის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 1.0 

77 
 შპს "ავერსის კლინიკა"-სათვის მოქ. ნოდარი ადუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.1 

78 
შპს "კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი"-სათვის მოქ. თამილა გამდლიშვილის შვილის, გიორგი გოგიას 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.6 

79 
შპს "თბილისის დიაგნოსტიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. ლალი დგებუაძის შვილის, გვანცა ბლიაძის 

ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.3 

80 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა"-სათვის მოქ. ლიანა ოქრუაშვილის დის შვილის,  ნინო 

ხვიბლიანის ჯანმრთელობისათვის საჭირო  სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
2.0 

81 
შპს "მლ მრჩეველი"-სათვის მოქ. მადონა ხეხელაშვილი შვილის საბა იმერლიშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.7 

82 
შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-სათვის მოქ. ნატალია ძამუკაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1.3 

83 
შპს კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი-სათვის მოქ. ნაირა ვაშაკიძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.5 

84 
შპს "ქ. რუსთავის #1 დიაგნოსტიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. ალბერტი თხელიძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.1 

85 
სს ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი-სათვის მოქ. 

დიანა მუმლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
1.0 

86 
შპს "პათჯეო"-სათვის მოქ. ნატალია ძამუკაშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 
0.3 

87 
სსიპ "ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის ლანა დევლახაშვილის 

სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0.6 

88 
შპს "ალ. წულუკიძის სახ. უროლოგიის ეროვნული ცენტრი" -სათვის მოქ. მადონა ხეხელაშვილი შვილის საბა 

იმერლიშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1.0 

89 
სს ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისსა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი-სათვის მოქ. 

თეა ბუცხრიკიძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
1.5 

90 
შპს "ავერსის კლინიკა"-სათვის მოქ. მანანა მეკოკიშვილის შვილის თეიმურაზ მჭედლიშვილის ჯანმრთელობისათვის 

საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.3 

91 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა"-სათვის მოქ. ლაშა მაისაიას შვილის ალექსი მაისაიას 

ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.4 

92 შპს "თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის ლიკა სიმსივეს სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 0.2 

93 
შპს "მრჩეველი"-სათვის მოქ. ვარლამ ჭეიშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად  
0.1 

94 
შპს ქ. რუსთავის #1 დიაგნოსტიკური ცენტრი -სათვის მოქ. მაია ხარაზიშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.2 

95 
შპს "ავერსის კლინიკა"-სათვის მოქ. ნინო არაბიძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად  
0.3 

96 
ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი-სათვის მოქ. ეკა შარიქაძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.3 

97 
შპს "გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის ცენტრი-სათვის მოქ. საბა ტუღუშია ძმის, რევაზი ტუღუშის 

ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
1.9 

98 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა"-სათვის მოქ. შორენა თურმანიძის შვილის, ლუკა სამხარაძის 

ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.2 

99 
შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკი-სათვის მოქ. ბაბილინა გურასპაშვილის 

შვილის, თათია მაჭარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 

5.0 

100 
ძლიერი ქარისა და წვიმის შედეგად დაზიანებული  საცხოვრებელი კორპუსის დაზიანებული სახურავის 

გადახურვისათვის საჭირო სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის 
1.8 

101 
შპს "ქ. რუსთავის #1 დიაგნოსტიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. ნათელა ზაქარიაშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.2 

102 
სს ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისსა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი-სათვის მოქ. 

ნანა აფციაურის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
2.6 

103 #17 ბაგა-ბაღის შენობის დაზიანებული კედლების გამაგრებისათვის საჭირო სამუშაოების შესრულებისათვის 16.3 

104 
შპს "ლოგომედი - მეტყველების განვითარებისა და კორექციის ცენტრი"-სათვის მოქ. ლალი გრიგოლაშვილის შვილის, 

ილია მიქაშავიძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო  სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.6 
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105 
სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი"-ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალი-სათვის მოქ. თამაზ ბარბაქაძის 

ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.8 

106 
შპს ალ. წულუკიძის სახ. უროლოგიის ცენტრი-სათვის მოქ. ვარლამ კობახიძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.4 

107 
სს რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო-სათვის მოქ. აკაკი დვალიშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.2 

108 
შპს "ავერსის კლინიკა"-სათვის მოქ. მარინა გიგაურის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების 

ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.3 

109 
შპს "ავერსის კლინიკა"-სათვის მოქ. ალექსანდრე ბენაშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.4 

110 
სს "ნეო-მედი"-სათვის მოქ. რუსუდან აღაშვილის ქმრის გიორგი ბერიაშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.2 

111 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-სათვის მოქ. ნინო ბერიძის შვილის მარიამ ბერიძის 

ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.3 

112 
შპს თბილისის დიაგნოსტიკური ცენტრი-სათვის მოქ. ბადრი ყვავილაშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.3 

113 
შპს "ისრაელი საქ. სამედიცინო კვლევითი კლინიკა "ჰელსიკორი"-სათვის მოქ. ლიდა ვარდიაშვილის მეუღლის, მიხეილ 

ვარდიაშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
2.8 

114 
სს "ჯი პი სი"-სათვის მოქ. ინგა მორჩილაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების შეძენის ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 
0.3 

115 
შპს "ოქროს ველი"-სათვის მოქ. მარინა ალადაშვილის შვილის, თამარ აბრამიშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.7 

116 
"საპროთეზო ორთოპედიული რეაბილიტაციის ქართული ფონდი"-სათვის მოქ. ხათნა გაგნიძის ჯანმრთელობისათვის 

საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.1 

117 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალსი"-სათვის მოქ. შორენა ბერიშვილის შვილის, ანდრია კორაშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.6 

118 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-სათვის მოქ.მარინა გიგაურის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.2 

119 
ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების გაკვრის მიზნით სტენდების 

დამზადება-რებილიტაციისა და მონტაჟის თაობაზე 
4.1 

120 
შპს "ქ. რუსთავის #1 დიაგნოსტიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. კობა გეგიაძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად   
0.1 

121 
შპს "ნეფროლოგიის განვითარების კლინიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. ნესტან ჯიჯელავას ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
1.0 

122 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალსი"-სათვის მოქ. ქეთევან მამაცაშვილის შვილის, თამარი მამაცაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.2 

123 
შპს "მრჩეველი"-სათვის მოქ. ვარლამ ჭეიშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად  
0.1 

124 
შპს "ქ. რუსთავის #1 დიაგნოსტიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. მაია ივაშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.3 

125 
შპს ქ. რუსთავის #1 დიაგნოსტიკური ცენტრი -სათვის მოქ.მარიამი ღვედაშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.3 

126 
შპს "ოქროს ველი"-სათვის მოქ. ზურაბი ორჯონიკიძის შვილის, ცოტნე ორჯონიკიძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.8 

127 
შპს "ეი-ბი-ს ფარმაცია"-სათვის მოქ. გიორგი ხაჭაპურიძის შვილის, ანი ხაჭაპურიძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
4.5 

128 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-სათვის მოქ. ნარგიზ არაბიძის შვილის, ნინო არაბიძის 

ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.3 

129 
შპს "ავერსი-ფარმა"-სათვის მოქ. ხვარამზე ციგროშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების 

ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.1 

130 
სსიპ "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის ანდრო ყაველაშვილის სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
1.0 

131 
შპს "წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის თემურ ჭეიშვილის სწავლის 

საფასურის ასანაზღაურებლად. 
2.3 

132 
შპს "ჰემატოლოგიური კლინიკა ჰეპა"-სათვის მოქ. ვარლამ ჭეიშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო თერაპიული 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.4 

133 
შპს "მრჩეველი"-სათვის მოქ. ვარლამ ჭეიშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად  
0.1 

134 
რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი-სათვის მოქ. ლალი მაჭარაშვილი-ლომიძის შვილის, ლუკა-გიორგი 

ლომიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.2 
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135 
შპს "ნეიროგანვითარების ცენტრი"-სათვის მოქ. ია სირაძის შვილის, გიორგი ჯანჯღავას ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი  სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.9 

136 
შპს "ლანცეტი"-სათვის მოქ. აკაკი მოსიძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად   
0.3 

137 
შპს "ქ. რუსთავის #1 დიაგნოსტიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. ხვიჩა თოდუას ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.2 

138 
შპს ქ. რუსთავის #1 დიაგნოსტიკური ცენტრი -სათვის მოქ. მანანა გაგნიძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.1 

139 
შპს "წმინდა ლაზარეს კლინიკა"-სათვის მოქ. მარიამ ბერიძის შვილის ანდრია ავალიანის  ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.5 

140 
სს "ჯი პი სი"-სათვის მოქ. ელვერა დევიძე-ვიშნიაკოვას ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.3 

141 
შპს "რუსთავის კლინიკა"-სათვის მოქ. ნიკოლოზ პეტროვსკის მამის პეტრე პეტროვსკის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1.9 

142 
შპს "ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის სოფიკო კასაშვილის სწავლის 

საფასურის ასანაზღაურებლად 
1.0 

143 
შპს "ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის მაია ჩხაიძის სწავლის 

საფასურის ასანაზღაურებლად 
1.0 

144 
სსიპ "სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის გივი წილოსანის სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
1.1 

145 
შპს "გენეტიკური ლაბორატორიები"-სათვის მოქ. თამარ წიქარიშვილის შვილის ალექსანდრე წიქარიშვილის 

ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.8 

146 
სსიპ "ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის სალომე არბოლიშვილის სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
1.0 

147 
სსიპ "ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის ცოტნე ცნობილაძის სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
1.5 

149 შპს "ენმედიცი"-სათვის მოქ. ნინო შენგელიას სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  0.2 

149 
სსიპ "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის მედეა ლეჟავას სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
1.0 

150 
შპს "კლინიკური პათოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"-სათვის მოქ. ნონა ნათაძის ჯანმრთელობისათვის 

საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.3 

151 
 შპს "ნოვა"-სათვის მოქ. მაია მაისურაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 
1.0 

152 შპს "საქართველოს უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის ანა დუგლაძის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად  1.0 

153 
შპს "საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ"-სათვის სტუდენტის ბაჩუკი ზაკაშვილის სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
1.7 

154 
შპს "ქ. რუსთავის #1 დიაგნოსტიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. ნარგიზი მარგველაშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.3 

155 
შპს "ავერსი-ფარმა"-სათვის მოქ. ხვარამზე ციგროშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების შეძენის 

ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.6 

156 
შპს "კუზანოვის კლინიკა"-სათვის მოქ. ია მაისურაძის დედის, ნანა მაისურაძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
2.5 

157 
სსიპ "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის ლიკა მიქაიას სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
1.1 

158 
შპს "გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის თემურ ხუციშვილის სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
0.6 

159 
შპს "ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის სალომე აბზიანიძის სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
3.0 

160 
შპს "ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის თეონა სულაშვილის  სწავლის 

საფასურის ასანაზღაურებლად 
1.0 

161 
სსიპ "საქ. ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის ნიკა 

ქვათაძის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0.8 

162 
შპს "ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის ანა დავითაიას  სწავლის 

საფასურის ასანაზღაურებლად 
1.2 

163 შპს "საქართველოს უნივერსიტეტი"-სათვის სტიდენტის ლანდა ხოშტარიას სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად  1.0 

164 შპს "საქართველოს უნივერსიტეტი"-სათვის სტიდენტის ელენე ხოშტარიას სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად  1.0 

165 
ა(ა)იპ "საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის დავით ტატაშიძის სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
1.0 
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166 
შპს "საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ"-სათვის სტუდენტის ლოლა ქავთარაძის  სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
1.0 

სულ 205.2 

 

 

 

2. გზების რეაბილიტაცია 

2016 წლის განმავლობაში ჩატარდა გზების სარემონტო სამუშაოები, რომელთა მოცულობამ შეადგინა 122.3 მ2
 

მიერთებებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციის ჩათვლით. სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულებამ შეადგინა 

8,447.0 ათ. ლარი. ფაქტიურად შესრულდა 7,610.7 ათ. ლარის სამუშაო. 

 

N დასახელება 
მოცულობა 

(ათ. მ2) 

ათას ლარებში 

ხელშეკ. ფაქტი 

1 მოდებაძის ქუჩის გაგრძელების ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია 7.4 472.8 472.8 

2 

მესხიშვილის ქუჩის ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია სასტუმროს 

მ/ტერიტორიიდან თოდრიას ქუჩის გადაკვეთამდე, არსებული დაზიანებული გზის 

საფარის რეაბილიტაცია, საპარკინგე ადგილების მოწესრიგება, მესხიშვილის ქუჩის 

ტროტუარების რეაბილიტაცია სასტუმროს მ/ტერიტორიიდან ლეონიძის ქუჩის 

გადაკვეთამდე, არსებული დაზიანებული საფარის რეაბილიტაცია 

10.9 628.5 628.5 

3 

კოსტავას გამზირისა და დონეცკელ მეტალურგთა ქუჩის შიდა ეზოების ა/ბეტონის 

საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კოსტავას ქუჩის № №22-24-26-28-30-32-34-36 

და დონეცკ მეტალურგთა  №№ 3-5-7-9-11-13-15-17 ეზოები 

11.8 370.4 370.4 

4 სამგორის ქუჩა N3ა-31ა გზის საფარის რეაბილიტაცია 4.4 170.7 170.7 

5 
წმინდა ნინოს ქუჩის დარჩენილი ნაწილის ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია, 

არსებული დაზიანებული გზის საფარის რეაბილიტაცია ტროტუარებით 
5.2 281.7 281.7 

6 

ქალაქ რუსთავში მ. კოსტავას გამზირის #1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 და 

ფიროსმანის ქუჩის #3-5 საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია-

მინათების მოწყობით და კოსტავას გამზირის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების 

სამუშაოები 

46.4 4,412.5 3,622.0 

7 

ქალაქ რუსთავში გაგარინის ქუჩის ნაწილობრივი ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია 

(დუმბაძის გაგრძელება, კომუნალების ქუჩა, გაგარინის და ბოსტანქალაქის 

დამაკავშირებელი, ფიროსმანის და მშენებელთა ქუჩის დამაკავშირებელი) 

19.7 1,255.0 1,226.5 

8 

ქალაქ რუსთავში ფიროსმანისა და დუმბაძის ქუჩების დამაკავშირებელი გზის 

გაგანიერების (ტროტუარისა და განათების მოწყობით) და გიორგაძისა და მშვიდობის 

ქუჩების დამაკავშირებელი გზის ა/ბეტონის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

0.4 106.9 106.9 

9 ქალაქ რუსთავში პუშკინის ქუჩის II მონაკვეთის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 3.1 116.0 109.0 

10 ქალაქ რუსთავში კოსტავას გამზირის მიმდებარე ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 3.6 170.3 170.3 

11 
ჭავჭავაძის და რუსთაველის ქუჩის დამაკავშირებელი გზის გაგანიერება და განათების 

მოწყობა 
0.9 59.4 59.4 

12 მე-8 მკ/რ №9 და №2-ის მიმდებარე ტერიტორიის ასფალტის საფარის მოწყობა 1.1 54.3 54.3 

13 
ქალაქ რუსთავში გზების საფარის ორმული დამუშავების და კუზიანი ხიდის 

სადეფორმაციო ნაკერების შეკეთების სამუშაოები 
5.9 248.6 247.9 
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N დასახელება 
მოცულობა 

(ათ. მ2) 

ათას ლარებში 

ხელშეკ. ფაქტი 

14 

ქალაქ რუსთავში სპორტის ქ. #2, შარტავას გამზ. #9 ეზოებში ა/ბეტონის საფარის 

რეაბილიტაციისა და დ. გარეჯის #21 გარშემო სარინერისა და ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის სამუშაოები 

1.6 99.9 90.2 

 სულ 122.3 8,447.0 7,610.7 

 

 

3. შენობების სახურავების რეაბილიტაცია 

2016 წელს მოხდა შენობების სახურავების გადახურვა საერთო ფართით 14.4 მ2
, რომლის სახელშეკრულებო 

ღირებულებამ შეადგინა 323.8 ათ. ლარი, ხოლო შესრულებული სამუშაოების ფაქტიური ღირებულება - 245.1 ათ. ლარი. 

N დასახელება 
მოცულობა     

(ათ. მ2
) 

ათას ლარებში 

ხელშეკ. ფაქტი 

1 
ქალაქ რუსთავში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი 

კორპუსების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

 

13.8 
 

305.8 229.1 

2 
საცხოვრებელი კორპუსების სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

 

0.6 

 

18.0 16.0 

სულ 14.4 323.8 245.1 

 

 

4. სხვა სამუშაოები 

2016 წლის განმავლობაში შესრულებული იქნა სხვადასხვა სახის სარემონტო და მომსახურების ტიპის სამუშაოები, 

რომელთა სახელშეკრულებო ღირებულებამ შეადგინა 5,328.5 ათ. ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 4,453.3 ათ. ლარი, 

კერძოდ განხორციელდა შემდეგი სახის სამუშაოები: 

N დასახელება 
ათას  ლარებში 

ხელშეკ. ფაქტი 

1 
რუსთავის საბავშვო ბაღების სველი წერტილებისა და წყალკანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია 

(15 ბაღი) N 1, 6, 10, 11, 17, 20, 21, 23, 27, 31, 36, 37, 40, 41, 43 
917.2 795.4 

2 
ქალაქ რუსთავში კოსტავას გამზ. №№ 15-16-ის წინ და ბარათაშვილისა და კოსტავას გამზირის 

გადაკვეთაზე შუქნიშნების მოწყობის სამუშაოები 
55.5 46.9 

3 
ქალაქ რუსთავში შარტავას გამზ. №7-თან ცენტრალურ გზაზე შუქნიშნის მოწყობისა და 

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები 
28.2 28.2 

4 მეგობრობის გამზ. N15, 19, 23 კორპუსების ფასადების შეღებვის(აივნებზე ალუკობონდი)სამუშაოები 410.0 365.9 

5 
ქალაქ რუსთავში XVII მკრ-ნის №26 საცხოვრებელი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე 

ქსელის მოწყობისა და XII მკრ-ნის №2 და მესხიშვილის I გას. №5-ში პანდუსების მოწყობის სამუშაოები 
27.6 27.6 

6 
ქალაქ რუსთავში მეგობრობის გამზირზე გაზონებისა და ტროტუარების მოწყობის (კორპ №1 და №2-

ის მიმდებარედ) სამუშაოები 
192.8 181.8 

7 დიდების მოედნიდან ხიდამდე ტროტუარების და დეკორატიული ღობის მოწყობა 208.6 185.4 

8 100  შიდა ეზოს რეაბილიტაცია (56 ეზოს) 657.0  

9 ჩეხოვის ქუჩა N10ა საცხოვრებელი სახლის ტკეჩისკედლებიანი ფასადის გამაგრება 30.1 24.7 



 

 
17 

N დასახელება 
ათას  ლარებში 

ხელშეკ. ფაქტი 

10 მე-11 მკრ. N7 და N8 დევნილების ჩასახლებულ შენობებში სადარბაზოების შესასვლელების მოწყობა  8.6 8.6 

11 
ქალაქ რუსთავში მერიის შენობის მარცხენა ფლიგელის მე-4 სართულის მარჯვენა მხარის ოთახების 

სარემონტო სამუშაოები 
19.3 17.1 

12 N6  საბავშვო ბაღის რემონტი და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 116.9 65.4 

13 მე-14 მკ/რ N44-45 მიმდებარე ტერიტორიაზე ბავშვთა გასართობი კუთხის მოწყობა 23.7 23.7 

14 
ქალაქ რუსთავში კოსტავას გამზ. №22-თან და მესხიშვილის ქუჩის II გას. №4-სა და №6 შორის 

სპორტული მოედნების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 
47.4 47.4 

15 ვახუშტის ქუჩაზე არსებული საჭიდაო დარბაზის სარემონტო სამუშაოები 45.0 45.0 

16 10 სპორტული მოედნის მოწყობა 411.4 411.4 

17 წმ. ნინოს ქუჩა №1-ში  მდებარე კულტურის ცენტრის შენობის შიდა სარემონტო სამუშაოები 46.8 46.8 

18 
წმინდა ნინოს ქუჩიდან ცენტრალურ პარკში ჩასასვლელი კიბის  და მიმდებარე ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის სამუშაოები 
46.2 46.2 

19 
ქალაქ რუსთავში რუსთაველის ქუჩის შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო და სანიაღვრე სისტემების 

მოწყობის სამუშაოები 
1,237.8 1,153.6 

20 ქალაქ რუსთავში მუზეუმის შენობის სველი წერტილების სარეაბილიტაციო სამუშაოები  13.0 10.4 

21 ქალაქ რუსთავში შარტავას გამზირზე შუა გამყოფი ზოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები  187.2 143.4 

22 
ქალაქ რუსთავში მეგობრობის გამზ. გაზონების მოწყობის (კორპუსი #15-დან კორპუსი #27-მდე 

დეკორატიული კედლით და ღობით) სამუშაოები 
65.1 62.0 

23 
ქალაქ რუსთავში სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების (ე.წ. „მწოლიარე პოლიციელები“) მოწყობის 

სამუშაოები 
23.6 22.7 

24 ქალაქ რუსთავში სანაპიროს ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები 42.5 42.4 

25 ბათუმის ქ. №30-ის I სადარბაზოს II და III სართულების აივნების სარეკონსტრუქციო სამუშაოები 15.9 14.4 

26 
ქალაქ რუსთავში კლდიაშვილის #8-ში მდებარე #20 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის გამაგრება-

გაძლიერების სამუშაოები№ 
43.8 41.2 

27 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალური თეატრის საგრიმიოროების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 116.0 53.1 

28 
ქალაქ რუსთავში საცხოვრებელ კორპუსებში პანდუსების მოწყობისა და #37 ბაღთან მისასვლელი 

გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 
40.2 37.3 

29 112-ის შენობის მიმდინარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 20.0 20.0 

30 
ქალაქ რუსთავში 5 სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები,ქალაქ რუსთავში XII მკ/რ-ში #4-ში 

საბავშვო მოედნის მოწყობის სამუშაოები 
 223.6 78.8 

31 

ქალაქ რუსთავში რუსთაველის #30ა-ში არსებული სპორტული დარბაზის, ააიპ „რუსთავის 

ისტორიული მუზეუმი“-ს და შპს „რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო“-ს 

შენობების გადახურვების სამუშაოების მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა  

41.3 41.3 

32 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობის მარცხენა ფლიგელის I და II სართულების, 

მარცხენა ფლიგელის ფოიეს, მარჯვენა ფლიგელის I სართულის და დაცვის ოთახის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა 

251.3 251.2 

33 
რუსთაველის ქ. №30-ში არსებული(,,ქიმიკოსთა") სპორტული დარბაზის პირველი სართულის 

რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის სამუშაოები 
147.3 114.0 

  სულ 5,328.5 4,453.3 

 


