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ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 

ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების ანგარიში 

ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით: 

დასახელება 

2017 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

2018 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2018 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შემოსავლები 25 176,1 32 441,9 28 472,6 

გადასახადები 9 919,6 10 253,5 10 508,2 

გრანტები 10 701,0 17 834,3 13 743,5 

სხვა შემოსავლები 4 555,4 4 354,1 4 220,9 

ხარჯები 21 792,1 24 115,0 21 513,6 

შრომის ანაზღაურება 2 558,8 2 785,7 2 684,2 

საქონელი და მომსახურება 2 228,3 2 433,5 2 218,4 

პროცენტი 228,9 236,8 236,3 

სუბსიდიები 12 793,4 13 898,1 13 025,7 

გრანტები 3,3 4,0 3,7 

სოციალური უზრუნველყოფა 1 830,0 2 396,8 2 060,1 

სხვა ხარჯები 2 149,4 2 360,0 1 285,2 

საოპერაციო სალდო 3 384,0 8 326,9 6 958,9 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 604,6 11 046,9 4 330,4 

ზრდა 4 714,4 11 646,9 4 959,6 

კლება 1 109,8 600,0 629,1 

მთლიანი სალდო -220,6 -2,720,0 2,628,5 

ფინანსური აქტივების ცვლილება -2 050,9 -3 306,1 2 044,6 

ზრდა 0.0 0.0 2 044,6 

ვალუტა და დეპოზიტები 0.0   2 044,6 

კლება 2 050,9 3 306,1 0.0 

ვალუტა და დეპოზიტები 2 050,9 3 306,1   

ვალდებულებების ცვლილება -1 830,3 -586,1 -583,9 

კლება 1 830,3 586,1 583,9 

საშინაო 1 830,3 586,1 583,9 

ბალანსი 0.0 0.0 0.0 
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შემოსულობები 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2018 წლის შემოსულობების ნაწილის 

დამტკიცებულმა გეგმამ შეადგინა 35 978,5 ათ. ლარი, (ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N4, 

21.12.2017წ. დადგენილების თანახმად; სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016440), მათ შორის: 

გადასახადების გეგმა განისაზღვრა 13 600,0 ათ. ლარით, სხვა შემოსავლების გეგმა 5 344,6 ათ. ლარით, 

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავლის გეგმა 800,0 ათ. ლარით, გრანტების გეგმა 15 840,0 ათ. 

ლარით (საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 389,7 ათ. ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი     

14 950,3 ათ. ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი 500,0 ათ. ლარი), ფინანსური აქტივების კლება - 393,9 ათ. ლარი. 2018 

წლის შემოსულობების გეგმის წლიური პარამეტრები დაზუსტდა და განისაზღვრა 47 353,8 ათ. ლარით, მათ შორის: 

გადასახადების გეგმა განისაზღვრა 13 600,0 ათ. ლარით, სხვა შემოსავლების გეგმა 5 344,6 ათ. ლარით, 

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავლის გეგმა 800,0 ათ. ლარით, გრანტების გეგმა 23 651,0 ათ. 

ლარით (საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 46,2 ათ. ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი -  

14 950,3 ათ. ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი - 500,0 ათ. ლარი, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდი - 8 154,5 ათ. ლარი), ფინანსური აქტივების კლება - 3 958,2 ათ. ლარი. 

2018 წლის 9 თვის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების საკასო შესრულებამ შეადგინა 

- 28 472,6 ათ. ლარი, მათ შორის: გადასახადების ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა - 10 508,2 ათ. ლარი; სხვა 

შემოსავალმა შეადგინა – 4 220,9 ათ. ლარი; არაფინანსური აქტივების კლებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 

– 629,1 ათ.ლარი; გრანტებიდან მიღებული შემოსავლები შესრულდა 13 743,5 ათ. ლარით, მათ შორის: 

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 58,8 ათ. ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი ჩამოირიცხა  

11 213,1 ათ. ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 375,3 ათ. 

ლარი და კაპიტ. ტრანსფერი რეგიონის ფონდიდან ჩამოირიცხა 2 096,3 ათ. ლარი. 
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გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2018 წლის 9 თვის გადასახდელების 

ნაწილის გეგმამ შეადგინა 36 348,0 ათ. ლარი, მთლიანმა საკასო ხარჯმა – 27 057,1 ათ. ლარი. კონკრეტული 

მუხლების მიხედვით: შრომის ანაზღაურება დაფინანსდა გეგმის - 96%–ით, საქონელი და მომსახურება – 91%-ით, 

სასესხო ვალდებულებების პროცენტი – 100%-ით, სუბსიდია – 94%–ით, გრანტები – 93%-ით, სოციალური 

უზრუნველყოფა – 86%-ით, სხვა ხარჯები – 54%-ით, არაფინანსური აქტივების ზრდა – 43%-ით, ვალდებულებების 

კლება – 100%-ით. 

 

 

 

გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2018 წლის 9 თვის ხარჯვითი ნაწილის 

გეგმამ შეადგინა 35 761,9    ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ 26 473,2   ათ. ლარი, გეგმის 74%. 

საერთო დანიშნულების მომსახურება დაფინანსდა გეგმის - 92%, თავდაცვა - 89%, ეკონომიკურ საქმიანობა - 

48%, გარემოს დაცვაზე - 89%, საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე - 56%, განათლება, დასვენება, კულტურასა და 

რელიგიაზე - 92% და ჯანდაცვასა და  სოციალურ დაცვაზე - 95%. 

 

შრომის ანაზღაურება
10%

საქონელი და

მომსახურება
8%

პროცენტი
1%

სუბსიდიები
48%

გრანტები
0%

სოციალური

უზრუნველყოფა
8%

სხვა ხარჯები
5%

არაფინანსური

აქტივების ზრდა
18%

ვალდებულებების

კლება
2%



 

 
4 

 
 
 
 

ათას ლარებში 

დასახელება 
2017 წლის 9 

თვის ფაქტი 

2018 წლის 9 თვე 

გეგმა ფაქტი 

1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 4 484,8     4 782,41    4,406.3     

2. თავდაცვა და უსაფრთხოება 163,7     203,3     181,8     

3. ეკონომიკური საქმიანობა 3 252,2     8 919,8     4 293,2     

4. გარემოს დაცვა 1 965,8     4 065,6     3 630,5     

5. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 5 321,6     5 060,9     2 823,9     

6. განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 9 114,6 9 997,7 8 763,2 

7. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 2 203,8 2 732,3 2 374,3 

ჯამი 26 506,5     35 761,9     26 473,2     
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საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 

დასახელება 
2018 წლის 

პერიოდის გეგმა 

2018 წლის 

პერიოდის ფაქტი 
% 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 4 782,4    4 406,3     92 

წარმომადგენლობითი ორგანო 1 044,7     921,8     88 

აღმასრულებელი ორგანო 3 149,0     2 945,0     94 

სარეზერვო ფონდი 223,4     186,6     84 

თვითმმართველობის ვალდებულებების დაფარვა (პროცენტი) 238,8     236,4     99 

რუსთავის მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 71,0     64,7     91 

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს 

ხელშეწყობა 
37,5     35,1     94 

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა 18,0     16,6     92 

 

თავდაცვა და უსაფრთხოება 

დასახელება 
2018 წლის 

პერიოდის გეგმა 

2018 წლის 

პერიოდის ფაქტი 
% 

თავდაცვა და უსაფრთხოება 203,3     181,8     89 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 203,3     181,8     89 

 

ეკონომიკური საქმიანობა 

დასახელება 
2018 წლის 

პერიოდის გეგმა 

2018 წლის 

პერიოდის ფაქტი 
% 

ეკონომიკური საქმიანობა 8,919.8     4,293.2     48 

გზების რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 5 327,2     2 115,6     40 

გზების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 1 810,9     1 218,6     67 

ქუჩებში ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და საგზაო 

მოძრაობის მარეგულირებელი/სათვალთვალო სისტემების მოწყობა 
180,8     105,3     58 

მშვიდობის ქუჩის რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 737,9     257,7     35 

მშვიდობის ქუჩის რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 158,8     38,5     24 

მუნიციპალური ავტოტრასპორტი 528,0     511,3     97 

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა 176,1     46,2     26 

 

გარემოს დაცვა 

დასახელება 
2018 წლის 

პერიოდის გეგმა 

2018 წლის 

პერიოდის ფაქტი 
% 

გარემოს დაცვა 4,065.6     3,630.5     89 

ქალაქის ეკოლოგიისა და ინფრასტრუქტურის 

მოვლა/პატრონობა 
3 997,1     3 569,9     89 

წყლისა და სანიაღვრე/საკანალიზაციო სისტემების 

რეაბილიტაცია 
68,4     60,6     89 

 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 

დასახელება 
2018 წლის 

პერიოდის გეგმა 

2018 წლის 

პერიოდის ფაქტი 
% 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 5 060,9     2 823,9     56 
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დასახელება 
2018 წლის 

პერიოდის გეგმა 

2018 წლის 

პერიოდის ფაქტი 
% 

ბინათმშენებლობა 542,7     281,9     52 

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია (სპეც. 

ტრანსფერი) 
128,0     67,0     52 

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია 

(ადგილობრივი) 
414,7     215,0     52 

კომუნალური მეურნეობის განვითარება 1 558,9     275,5     18 

სკვერების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია (სპეც. 

ტრანსფერი) 
101,8     0,0     0 

სკვერების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია 

(ადგილობრივი) 
113,4     4,4     4 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების 

რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 
918,3     193,2     21 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების 

რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 
425,4     77,9     18 

გარე განათება 814,2     810,0     99 

ქ. რუსთავის გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯი 794,2     794,2     100 

ქ. რუსთავის გარე განათების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 20,0     15,8     79 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯების საბინაო–კომუნალურ 

მეურნეობაში 
2 145,1     1 456,5     68 

ამხანაგობების ხელშეწყობა 1 350,4     936,8     69 

ქალაქში არსებული ინფრასტრუქტურისა და გამწვანების 

მოვლა–პატრონობა 
146,7     146,7     100 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 167,7     83,6     50 

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა (სპეც. 

ტრანსფერი) 
34,9     3,1     9 

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა (ადგილობრივი) 310,7     152,9     49 

დეფექტური აქტებისა და ექსპერტიზის ხარჯები  134,7     133,3     99 

 

განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 

დასახელება 
2018 წლის 

პერიოდის გეგმა 

2018 წლის 

პერიოდის ფაქტი 
% 

განათლება 4 921,3     4 538,1     92 

სკოლამდელი განათლება 4 897,2     4 538,1     93 

სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა 4 207,5     4 182,2     99 

ბაგა–ბაღების რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 268,5     90,5     34 

ბაგა–ბაღების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 125,8     14,4     11 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის 

ხელშეწყობა 
295,5     250,9     85 

საშუალო განათლება 24,0     0.0     0 

საშუალო განათლების ხელშეწყობა 24,0       0 

დასვენება, კულტურა და რელიგია 5 076,4     4 225,1     83 

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1 754,0     1 248,0     71 

სასპორტო სკოლების გაერთიანება 123,6     120,4     97 

რაგბის კლუბი "რუსთავის ხარები" 210,0     210,0     100 

საკალათბურთო კლუბი "რუსთავი 1991" 566,9     494,6     87 

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა/რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 
391,6     208,3     53 
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დასახელება 
2018 წლის 

პერიოდის გეგმა 

2018 წლის 

პერიოდის ფაქტი 
% 

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა/რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 
461,9     214,7     46 

მომსახურება კულტურის სფეროში 3 241,0     2 939,2     91 

სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების 

ცენტრის ხელშწყობა 
2 269,5     2 021,0     89 

თეატრის ხელშეწყობა 571,5     538,2     94 

მუზეუმის ხელშეწყობა 132,8     124,0     93 

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 232,1     228,9     99 

კულტურული დაწესებულებების რეაბილიტაცია 7,3       0     

კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაცია 28,0     27,1     97  

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 81,4     37,9     47 

ახალგაზრდული ცენტრის ხელშეწყობა 23,9     22,9     96 

ინიციატივების თანადაფინანსება 50,0     9,0     18 

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა 7,5     60     81 

 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 

დასახელება 
2018 წლის 

პერიოდის გეგმა 

2018 წლის 

პერიოდის ფაქტი 
% 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 184,4     176,0     95 

საზ. ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველოფის 

ცენტრის დაფინანსება 
184,4     176,0     95 

სოციალური დაცვა 2 547,9     2 198,2     86 

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 187,0     171,8     92 

მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა 160,0     148,6     93 

დიალიზით დაავადებულთა დახმარება 27,0     23,2     86 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 209,9     182,4     87 

აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების 

მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა 
125,8     118,7     94 

შშმ პირთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა 

(კომუნალურის დაფინანსება) 
78,6     61,0     78 

მკვეთრად შშმ ტოტალურ უსინათლოთა გამცილებელი 5,6     2,7     48 

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 1 020,4     921,3     90 

მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა 288,4     270,0     94 

მინიმალური სასურსათო პროგრამა 730,5     650,5     89 

უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება 1,5     0,9     60 

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 21,5     20,1     93 

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან 

გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება 
21,5     20,1     93 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 203,5     190,9     94 

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 198,5     190,9     96 

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემისან გასული ახალგაზრდების 

დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდამჭერი პროგრამა 
5,0       0 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები სოციალური დაცვის სფეროში 905,6     711,7     79 

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება (მიზნობრივი ტრანსფერი) 2,7     2,7     100 

მარტოხელა სოციალურად დაუცველთა  სარიტუალო 

მომსახურება 
1,8       0 
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დასახელება 
2018 წლის 

პერიოდის გეგმა 

2018 წლის 

პერიოდის ფაქტი 
% 

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათები სასმელი 

წყლისა და ჩამდინარე წყლების გადასახადზე 
92,5     48,7     53 

შეღავათი მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 256,9     199,1     78 

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამა 463,0     400,3     86 

სტუდენტთა სოციალური დახმარება 67,0     43,1     64 

სოციალური დახმარების პროგრამა 21,7     17,8     82 

 

სარეზერვო ფონდის განაწილება 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 9 თვის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის გეგმა იყო 223.4 ათ. 

ლარი, ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 186.6 ათ. ლარი. 

N ღონისძიებების დასახელება 
თანხა 

(ათ. ლარები) 

1 
"კოკის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. ნიკა გაფრინდაშვილის შვილის ნანიკო გაფრინდაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1,5 

2 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარინე ადუაშვილის შვილის, გიგა მჟავანაძის  ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

3 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნინო წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების შეძენის ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

4 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. გიორგი ბაინდურაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

5 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლენა ზაქარაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

6 
რ.კ "მშობელთა ხიდი"-ის სახელზე მოქ. დავითი წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1,0 

7 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე გიორგი ჩალაძის  ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1,2 

8 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე ვაჟა შუბითიძის  ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

9 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე ლენა თურმანიძის  ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

10 
სს "გეფა"-ს სახელზე მზიანა ხაზალიას  ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

11 შპს "კოლეჯი მესამე სამედიცინო"-სათვის სტუდენტის - მარიამ ოქრუაშვილის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად  1,5 

12 
თურქეთი საავადმყოფო acibadem atakent-ის სახელზე მოქ. ნატალია ძამიკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,1 

13 
შპს "ი. ბოკერიას სახელობის ნეიროგანვითარების ცენტრი"-ის სახელზე მოქ.თამარი გოგაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

საჭირო სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

14 
 შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი-#1 დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ჩიტაძის 

ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,6 

15 
შპს "პარაცელსი"-ის სახელზე მოქ.ლაშა სილაგაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 
2,8 

16 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ.მერი კულალაღაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,7 

17 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მაკა ლობჟანიძის შვილის, მარიამ ხმალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

18 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მაკა ლობჟანიძის შვილის, მარიამ ხმალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

19 
შპს "კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მანჩო ციცქიშვილის 

ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზრაურებლად 
1,3 
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20 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი - მზერა"-ს სახელზე, მოქ. ეთერ ხარიტონაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,2 

21 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი - მზერა"-ს სახელზე, მოქ. ეთერ ხარიტონაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,2 

22 
სს "ფლაი. ჯი"-სათვის მოქ. ლევან ჯალიაშვილის მგზავრობის (მარშრუტი: თბილისი- კიევი- ნიუ იორკი- კიევი- 

თბილისი) საფასურის ასანაზღაურებლად 
1,4 

23 
სსიპ "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი"-სათვის ბიზნესტექნოლოგიის ფაკულტეტის პირველი კურსის 

სტუდენტის - დიანა ხატისაშვილის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0,8 

24 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე, მოქ. ოფელია კარაპეტიანის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1,0 

25 
სსიპ "თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია"-სათვის მედიახელოვნების 

ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტის - ბექა მირიანაშვილის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0,8 

26 
სსიპ "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი"-სათვის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის 

მეორე კურსის სტუდენტის - ნინო ყალაგაშვილის  სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0,8 

27 
სსიპ "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი"-სათვის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის 

პირველი კურსის სტუდენტის - თამარ კოშორიძის  სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0,8 

28 
სსიპ "გ. აბრამიშვილის სახ.შაქ. თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი"-ის სახელზე მოქ. ვახტანგ გოგოლიძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,2 

29 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ვერა ჯავახიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1,9 

30 
შპს "ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. თამარ გონჩაროვის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,6 

31 
აიპ "სმენადი"-ს სახელზე მოქ. ანანო სართანიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

32 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. აგრაფინა კულალაღაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

33 
სს "ინფექციური პათოლოგიის,შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"-ს სახელზე 

მოქ. გიორგი ვარდოსანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 
0,5 

34 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. ჟუჟუნა ბულუღაშვილი-ჯანხოთელის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

35 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. რეზო ჯანხოთელის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

36 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნინო ილურიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,4 

37 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ალინა მამფორიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,3 

38 
შპს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნათელა აბაშიძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,5 

39 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნელი მანჩხაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

40 
შპს "აკადემიკოს ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს "კლინიკური მედიცინის სამედიცინო-კვლევითი ინსტიტუტი"-

ის სახელზე მოქ. ანა არჩვაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1,0 

41 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზურაბ აკოფიანის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

42 
კომ. საზ. "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნათელა კორაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

43 
კომ. საზ. "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. კლარა უნგიაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

44 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დავით ჩუტკერაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

45 
შპს "თბილისის დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე კბილცეცხლაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0,6 

46 
კომ. საზ. "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. თინათინ მელაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

47 
შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ის სახელზე მოქ. მერაბი ბლიაძის 

ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

48 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ივანე გაბუევის  ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 
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49 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია მამალაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,4 

50 
შპს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. რევაზ კაპანაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,7 

51 
სსიპ "ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-სათვის , ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრატურის პირველი კურსის სტუდენტის - ნინო მერებაშვილის სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
0,8 

52 
კოლეჯი "არსი"-სათვის "ზოგადი პრაქტიკის ექთნის" საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტის - ნინო ჩახვაშვილის 

სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0,3 

53 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. როზა პაიაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

54 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარინე ბერაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

55 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ლია ტაბატაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

56 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარიამი საბიაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

57 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. ზაირა კიკალიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

58 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი -#1 სდც"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ლალებაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

59 
ჯო ენის სახ. სამედიცინო ცენტრი-ის სახელზე მოქ. მარიამ ალესკეროვის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად   
0,1 

60 
 შპს "ლევილი-2013"-ის სახელზე მოქ. ლიკა გელაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0,2 

61 
შპს "სხივური მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი ჯიშკარიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1,0 

62 
სსიპ "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი"-ს სახელზე მოქ. ჯანგული ასანიძეს ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
1,0 

63 
თურქეთი GROUP "FLORENCE NIGHTINGALE"-ს სახელზე მოქ. გოდერძი მანჯაფარაშვილის შვილის ბესიკი 

მანჯაფარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო ხარჯების ასანაზღაურებლად 
3,0 

64 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ოლგა ბუნდინას ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

65 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარია წიკლაურის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

66 
კომ. საზ. "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ილია მორბედაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

67 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ეკატერინე ჩალათაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

68 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. პაატა ნაზღაიძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

69 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. კახაბერ ზარნაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

70 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ვახტანგ ხოჭავას ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

71 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მადონა ყანჩაველის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,0 

72 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მადონა ყანჩაველის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

73 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. რობერტი ღარიბაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

74 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ეთერი ჩიტაიას ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

75 
სს "ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე 

მოქ. კახი შინჯიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,1 

76 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ნინელი მჭედლიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

77 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იოსებ ბიჭიკაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

78 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ივანე გაბუევის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,0 
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79 შპს "ტიფლის თრეველი"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ბეჟშვილის მგზავრობის საფასურის ასანაზღაურებლად 1,0 

80 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. თემური მანჯგალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ასანაზღაურებლად 
2,5 

81 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. არსენა კენჭაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

82 
შპს "თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკა"-ის სახელზე მოქ. ნინო მაზმიშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,4 

83 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. ნინო მაზმიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ასანაზღაურებლად 
1,0 

84 
შპს "GLOBAL"ის სახელზე მოქ. თამარ კელენჯერიძის და მისი შვილის ლილე ნადირაშვილის მგზავრობის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
1,1 

85 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. აისელ გულმამედოვას შვილის ჰუსეინ მუსაევის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

86 
 სს "გეფა"-ს სახელზე გრიგორი ლონდარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

87 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. გურამი კიტეიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

88 
შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. მარინა გზირიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,9 

89 
შპს "გლობალმედი"-ის სახელზე მოქ. სესილია უძილაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1,6 

90 
შპს "პსპ ფარმა"-ის სახელზე მოქ. სევერიანე კუჭუხიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

91 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ირაკლი მუხრანელის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

92 
სსიპ "ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-სათვის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის 

სტუდენტის გიორგი დვალისვილის სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0,8 

93 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. აგრაფინა კულალაღაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

94 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თენგიზი სუხიტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

95 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. ელვირა დევიძე-ვიშნიაკოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

96 
 სს "გეფა"-ს სახელზე ალექსანდრე პალიანცის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

97 
 კომ. საზ. კალანდაძე"-ის სახელზე ელენე კოზლოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

98 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნაირა ჯოხაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზრაურებლად 
0,3 

99 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. სოლომონ კვანტიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

100 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ზაზა ირემაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
2,0 

101 
ააიპ "პარტნიორობა თანასწორობისათვის"-ის სახელზე მოქ. ბარბარე ტატურაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

102 
ააიპ "ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლი დედრანი"-ს სახელზე მოქ. ეკა მღებრიშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზრაურებლად 
1,0 

103 
შპს "ავერსი ფარმა"-ის სახელზე მოქ. სოფიო სიჭინავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

104 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნატო შავგულიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1,7 

105 
სსიპ "ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-სათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტის გიორგი 

დვალისვილის სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0,4 

106 მოქ. რუსუდან ჯანიაშვილის ხანძრის შედაგად მიყენებული მატერიალური ზიანის ანაზღაურების მიზნით 1,0 

107 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. მაია ალადაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

108 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ის სახელზე მოქ. შოთიკო სოლომნიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 
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109 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას დსმრდიცინო ცენტრი შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ლამარა შიუკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

110 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ის სახელზე მოქ. ზაზა კუნელაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

111 
შპს "მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ლიზი ნადირაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

112 
შპს "მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი - რუსთავი"-ის სახელზე მოქ. თამაზი კაჭკაჭიშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

113 
 შპს "კლინიკა რუსთავი"-ის სახელზე მოქ. ინგა აჭარაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

114 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარი სარდალაშვილის  ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,2 

115 
შპს"დავით მეტრეველის სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მანანა დიხამინჯიას ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,3 

116 
სს "ინფექციური პათოლოგიისა შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"-ს სახელზე 

მოქ. ნანა აფციაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1,6 

117 
შპს"უნიმედი-კახეთი"-ს სახელზე მოქ. გურამი კიტეიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,1 

118 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზოია ბაქრაძის  ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

119 
შპს,,აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი" სახელზე მოქ. დავით არაბულის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,4 

120 
შპს "სამედიცინო სახლი"-ს სახელზე მოქ. თეიმურაზ კობახიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ჟანგბადის 

კონცენტრატორის ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

121 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. შალვა დუჩიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
3,0 

122 
 შპს "რეაბილიტაციის ცენტრი რეა"-ს სახელზე მოქ. ანდრია ავალიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,5 

123 
 შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მედეა ბაციკაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,4 

124 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნინო ჩიტალაძე-გოგრიჭიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

125 
შპს "სკენარი"-ის სახელზე მოქ. მარიამ კოკაიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

126 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ლიზი შეყლაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

127 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი მელიქიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1,2 

128 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ.რამაზი ჭყოიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

129 
 შპს "ჯორჯიან მედიქალ სერვისი"-ის სახელზე მოქ. ქეთევან გეფერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

ნაწოლების საწინააღმდეგო ბალიშის ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,2 

130 
შპს ,,ი. ბოკერიას 

სახელობის ნეიროგანვითარების ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. თამარი გოგაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,8 

131 
შპს "გიდმედის"-ს სახელზე მოქ. მარინა გზირიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,7 

132 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ბარბარე ვანიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

133 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნათია ჭიკაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1,9 

134 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. იმედა ზარანდიას ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,0 

135 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დავით ჩუტკერაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

136 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გივი კეჩხუაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

137 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თინათინ გოხაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 
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138 
შპს "სანნი"-ის სახელზე მოქ. კესო კანკავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 
0,4 

139 
შპს "ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-ის სახელზე მოქ. ჯემალი ლომიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1,0 

140 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მადონა ყანჩაველის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

141 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. ნანი მერკვილაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

142 
შპს "გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. მცინარა ყულჯანიშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
2,0 

143 
ა(ა)იპ,,ფსიქოლოგიური დახმარებისა და რეაბილიტაციის ცენტრი ჰომო“ სახელზე მოქ. ნიკოლოზი დვალის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

144 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. მარიამი საბიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,7 

145 
შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. საბა გომართელის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,5 

146 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. თეონა კვიჟინაძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

147 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი -#1 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. მარიამი 

გამილაღდიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

148 
შპს "ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლილი ბუბუტეიშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,2 

149 
შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. დავით მიქაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,8 

150 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. ირაკლი რამიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,3 

151 
შპს "თბილისის დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ავთანდილ თოლორდავას ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,3 

152 
შპს ,,ნიუჰოსპიტალს“-ის სახელზე მოქ. მარიამი სოლომნიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

153 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ის 

სახელზე მოქ. გიორგი პაპუნაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად   
0,4 

154 
შპს "გეა"-ს სახელზე მოქ. მაია სპანდერაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,7 

155 
შპს "რეგიონული ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. სიმონი ლანჩავაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,4 

156 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარი სარდალაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
2,4 

157 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. შოთა კაპანაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

158 
კომ. საზ. "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ვასილი ივანიაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

159 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარიამი კაკაურიძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი გლუკომეტრის ჩხირების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

160 
შპს "მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები და სერვისი"-ის სახელზე მოქ. ვალერი პეტრიაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი შარდის მიმღები პაკეტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

161 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლევანი ასანიშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

162 
შპს "მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები და სერვისი"-ის სახელზე მოქ. თემური კოტრიკაძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი შარდის მიმღები პაკეტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

163 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნოდარი წოწოლაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

164 
შპს "ინფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნელი კიკილაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,6 

165 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ჟუჟუნა ჭანკოტაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

166 
შპს "გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნათელა ჭუმბურიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად   
0,7 
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167 
 შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იოსებ კუპატაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

168 
შპს "მერმისი"-ის სახელზე მოქ. ბადრი იოსელიანის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,6 

169 
შპს "ალელი"-ის სახელზე მოქ. გურამი კიტეიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,8 

170 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ის სახელზე მოქ. შოთა მაისურაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,3 

171 მოქ. ნოდარ ჩიხრაძის სახელზე ხანძრის შედაგად მიყენებული მატერიალური ზიანის ანაზღაურების მიზნით 1,0 

172 
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი"-სათვის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების 

ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტის ვანიკო გურულის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0,3 

173  შპს "georgian travel group"-ის სახელზე მოქ. ქეთავანი ჩანქსელიანის მგზავრობის საფასურის ასანაზღაურებლად 1,1 

174 მოქ. მერი სხირტლაძე-კოჩაძისათვის - ხანძრის შედეგად მიყენებული მატერიალური ზიანის ანაზღაურების მიზნით 6,0 

175 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნათია ჭიკაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
2,42 

176 
 შპს თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა "ოფთალმიჯი"-ის სახელზე მოქ. გულნარა ცხაკაიას 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,3 

177 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ბექა ასანიძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი გლუკომეტრის ჩხირების  

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

178 
შპს "სამედიცინო ცენტრი GEOSWISS"-ის სახელზე მოქ. ზვიად ცინცაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

179 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლაზარე გელაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

180 
შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. ელზა მიქელაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,5 

181 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა ტატურაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

182 2 ივნისს უხვი ნალექია შედეგად   დაზარალებული მოქალაქეებისათვის  დახმარების გაწევის მიზნით 65,2 

183 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამილა ხიდაშელის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

184 
შპს "პსპ  ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლეილა ბოსტოღანაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

185 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. არსენ გოგაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

186 
შპს "აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. ნატა ხელაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

187 
შ.პ.ს. კლინიკური მედიცინის 

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"სახელზე მოქ. ვალერიანი ბალუაშვილი  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

188 
შპს ,,ნევროლოგიისა და 

ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ის სახელზე მოქ. ნია გაგოშიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

189 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაკა ბერიკაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1,0 

190 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მედეია ოსოშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

191 
შპს "ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. მერაბი ბაღათურიას ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,9 

192 2 ივნისს უხვი ნალექის შედეგად   დაზარალებული მოქალაქეებისათვის  დახმარების გაწევის მიზნით 2,8 

193 
 შ.პ.ს. კლინიკური მედიცინის 

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ის სახელზე მოქ. ნია გაგოშიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

194 2 ივნისს უხვი ნალექის შედეგად   დაზარალებული მოქ. გიორგი ცინცარაშვილის  დახმარების გაწევის მიზნით 0,9 

სულ 186,6 
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განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 

2018 წლის 9 თვის მდგომარეობით გაფორმებულ იქნა 165 ხელშეკრულება საერთო ღირებულებით 13 136,8 ათ. 

ლარი. მათ შორის: 

➢ გამარტივებული შესყიდვის შედეგად - 88 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 600,3 ათ ლარი, მათ შორის: 

• გამარტივებული შესყიდვა (მონეტარული ზღვრების გათვალისწინებით და კანონით გათვალისწინებული 

სხვა შემთხვევა) – 80 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 129,9 ათ. ლარი. 

• გადაუდებელი აუცილებლობის ფარგლებში - 5 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 201,9 ათ. ლარი. 

• ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში - 3 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 268.5 ათ ლარი. 

➢ ელექტრონული ტენდერის შედეგად - 59 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 12 141,7 ათ. ლარი. 

➢ კონსოლიდირებული ტენდერის შედეგად - 18 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 394,8 ათ. ლარი. 
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