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ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში 

 

ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით: 

დასახელება 2015 წლის გეგმა 2015 წლის ფაქტი 

შემოსავლები 37,964.1 43,701.2 

გადასახადები 9,026.5 14,854.4 

გრანტები 24,391.7 24,003.0 

სხვა შემოსავლები 4,546.0 4,843.8 

ხარჯები 33,472.4 31,171.1 

შრომის ანაზღაურება 3,746.4 3,706.9 

საქონელი და მომსახურება 4,034.2 3,391.0 

პროცენტი 495.3 486.3 

სუბსიდიები 16,303.4 15,667.3 

გრანტები 1,187.5 1,187.2 

სოციალური უზრუნველყოფა 3,405.0 3,152.2 

სხვა ხარჯები 4,300.7 3,580.3 

საოპერაციო სალდო 4,491.7 12,530.1 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10,189.5 8,920.6 

ზრდა  11,337.5 10,159.7 

კლება 1,148.0 1,239.1 

მთლიანი სალდო -5,697.8 3,609.5 

ფინანსური აქტივების ცვლილება -6,816.1 2,532.3 

ზრდა 0.0 2,532.3 

ვალუტა და დეპოზიტები   2,532.3 

კლება 6,816.1 0.0 

ვალუტა და დეპოზიტები 6,816.1   

ვალდებულებების ცვლილება -1,118.3 -1,077.1 

კლება 1,118.3 1,077.1 

საშინაო 1,118.3 1,077.1 

ბალანსი 0.0 0.0 
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შემოსულობები 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2015 წლის შემოსულობების ნაწილის 

დამტკიცებულმა გეგმამ შეადგინა 33,775.0 ათ. ლარი, (ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს #58, 

26.12.2014წ. დადგენილების თანახმად; სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი # 190020020.35.160.016268), მათ შორის: 

გადასახადების გეგმა განისაზღვრა 7,000.0 ათ. ლარით, სხვა შემოსავლების გეგმა 4,852.1 ათ. ლარით, არაფინანსური 

აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავლის გეგმა 1,300.0 ათ. ლარით, გრანტების გეგმა 16,633.8 ათ. ლარით 

(გათანაბრებითი ტრანსფერი 16,133.8 ათ. ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი 500.0 ათ. ლარი), ფინანსური აქტივების კლება - 

3,989.1 ათ. ლარი. 2015 წლის შემოსულობების გეგმის წლიური პარამეტრები დაზუსტდა და განისაზღვრა 45,928.2 ათ. 

ლარით, მათ შორის: გადასახადები - 9,026.5 ათ. ლარით, სხვა შემოსავლები - 4,546.0 ათ. ლარით, არაფინანსური აქტივების 

კლებიდან მიღებული შემოსავალი - 1,148.0 ათ. ლარით, ფინანსური აქტივების კლება - 6,816.1 ათ. ლარით, გრანტები - 

24,391.7 ათ. ლარით (გათანაბრებითი ტრანსფერი 16,133.8 ათ. ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი 500.0 ათ. ლარი, მთავრობის 

სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 30.0 ათ. ლარი, რეგიონის ფონდიდან გამოყოფილი 

სპეციალური ტრანსფერი 7,727.9 ათ. ლარი). 

2015 წლის განმავლობაში შემოსავლებით, ტრანსფერებითა და წინა წლის ნაშთით ადგილობრივი ბიუჯეტის 

შემოსულობების საკასო შესრულებამ შეადგინა - 44,940.3 ათ. ლარი, მათ შორის: გადასახადების ფაქტიურმა შემოსავალმა 

შეადგინა - 14,854.4 ათ. ლარი; სხვა შემოსავალმა შეადგინა – 4,843.8 ათ. ლარი; არაფინანსური აქტივების კლებიდან 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა – 1,239.1 ათ. ლარი; ფინანსური დახმარებიდან (ტრანსფერებიდან) მიღებული 

შემოსავლები შესრულდა 24,003.0 ათ. ლარით, მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი ჩამოირიცხა 16,133.8 ათ. ლარი, 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 500.0 ათ. ლარი, მთავრობის 

სარეზერვო ფონდიდან ჩამოირიცხა 30.0 ათ. ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან ჩამოირიცხა – 7,339.2 ათ. ლარი. 

 

შემოსულობების ანალიზური ცხრილი 
ათას ლარებში 

შემოსულობების დასახელება 2014 წლის ფაქტი 
2015 წელი 

გეგმა ფაქტი 

1. შემოსავლები, მათ შორის: 35,142.5 37,964.1 43,701.2 

გადასახადები 7,003.7 9,026.5 14,854.4 

გრანტები 22,894.9 24,391.7 24,003.0 

სხვა შემოსავლები 5,243.9 4,546.0 4,843.8 

2. არაფინანსური აქტივების კლება 1,095.8 1,148.0 1,239.1 

სულ 36,238.3 39,112.1 44,940.3 
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შესრულება ეკონომიკური კლასიფიკაციით 

 

 

 

 

გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2015 წლის გასავლის ნაწილის გეგმამ შეადგინა 

45,928.2 ათ. ლარი, მთლიანმა საკასო ხარჯმა – 42,408.0 ათ. ლარი. კონკრეტული მუხლების მიხედვით: შრომის 

ანაზღაურება დაფინანსდა გეგმის - 99%–ით, საქონელი და მომსახურება – 84%-ით, სასესხო ვალდებულებების პროცენტი – 

98%-ით, სუბსიდია – 96%–ით, გრანტები – 100%-ით, სოციალური უზრუნველყოფა – 93%-ით, სხვა ხარჯები – 83%-ით, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა – 90%-ით, ვალდებულებების კლება – 96%-ით. 

 

გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2015 წლის ხარჯვითი ნაწილის გეგმამ შეადგინა 

44,809.9 ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ 41,330.8 ათ. ლარი, გეგმის 92%. 

დაფინანსების საერთო მოცულობიდან საერთო დანიშნულების მომსახურების ხარჯზე მოდის - 15%, თავდაცვაზეა 

და უსაფრთხოებაზე - 4%, ეკონომიკურ საქმიანობაზე - 14%, გარემოს დაცვაზე - 10%, საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე - 

19%, განათლება, დასვენება, კულტურასა და რელიგიაზე - 29% და ჯანდაცვასა და  სოციალურ დაცვაზე - 9%. 
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2015 წლის გადასახდელების ანალიზური ცხრილი 
ათას ლარებში 

დასახელება 2014 წლის 
ფაქტი 

2015 წელი ფაქტი 

გეგმა ფაქტი 

1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 8,001.2     7,038.4     6,403.6     

2. თავდაცვა და უსაფრთხოება 1,358.7     1,524.9     1,484.6     

3. ეკონომიკური საქმიანობა 6,564.1     5,963.8     5,785.2     

4. გარემოს დაცვა 2,602.4     4,437.5     4,169.1     

5. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 4,954.2     9,047.4     7,813.5     

6. განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 11,351.1     12,874.5 12,000.6 

7. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 3,222.84  3,923.5 3,674.2 

ჯამი 38,054.5     44,809.9     41,330.8     

 
 
 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 

დასახელება 2015 წლის 
გეგმა 

2015 წლის 
ფაქტი 

შესრულების 
% 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 7,038.4     6,403.6     91 

წარმომადგენლობითი ორგანო 1,306.4     1,151.6     88 

აღმასრულებელი ორგანო 4,765.8     4,378.7     92 

სარეზერვო ფონდი 200.0     132.1     66 

თვითმმართველობის ვალდებულებების დაფარვა (პროცენტი) 496.4     486.3     98 

რუსთავის მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 111.7     109.3     98 

იურიდიული დახმარების ცენტრის ხელშეწყობა 158.1     145.6     92 

განმარტება:  სარეზერვო ფონდის 66%-იანი ათვისება გამოწვეულია 2015 წლის ბოლოს ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული 
სახურავის აღდგენით სამუშაოებზე გამოყოფილი თანხის მიმდინარე წელში ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე. 

 

 

თავდაცვა და უსაფრთხოება 

დასახელება 2015 წლის 
გეგმა 

2015 წლის 
ფაქტი 

შესრულების 
% 

თავდაცვა და უსაფრთხოება 1,524.9     1,484.6     97 

სახანძრო დაცვის სამსახური 1,218.3     1,215.9     100 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 306.6     268.7     88 
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ეკონომიკური საქმიანობა 

დასახელება 2015 წლის 
გეგმა 

2015 წლის 
ფაქტი 

შესრულების 
% 

ეკონომიკური საქმიანობა 5,963.8     5,785.2     97 
მუნიციპალური ავტოტრასპორტი 295.0     295.0     100 
გზების რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 5,215.7     5,059.1     97 
გზების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 275.4     274.9     100 
ქუჩაში ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების მოწყობა/რეაბილიტაცია 120.0     108.0     90 
ენერგოეფექტურობის პროგრამა 57.6     48.2     84 

 

 

გარემოს დაცვა 

დასახელება 2015 წლის 
გეგმა 

2015 წლის 
ფაქტი 

შესრულების 
% 

გარემოს დაცვა 4,437.5     4,169.1     94 

დასუფთავების ღონისძიებები (ადგილობრივი) 437.2     437.2     100 

დასუფთავების ღონისძიებები (სპეც. ტრანსფერი) ურნების შეძენა 831.6     831.6     100 

ნაგავსაყრელის ფუნქციონირების ხარჯები 447.1     447.1     100 

ქალაქ რუსთავის დასუფთავება 1,749.1     1,662.6     95 

წყლისა და სანიაღვრე/საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია (სპეც. 
ტრანსფერი) 

956.6     776.307     81 

წყლისა და სანიაღვრე/საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 16.0     14.311     90 

 

 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 

დასახელება 2015 წლის 
გეგმა 

2015 წლის 
ფაქტი 

შესრულების 
% 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 9,047.4     7,813.5     86 

ბინათმშენებლობა 4,164.8     3,514.4     162 

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 1,489.9     1,036.2     70 

ამხანაგობების ხელშეწყობა 2,675.0     2,478.1     93 

კომუნალური მეურნეობის განვითარება 829.8     550.9     66 

სკვერების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია 218.4     218.4     100 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 611.4     332.5     54 

გარე განათება 1,207.7     1,079.9     89 

ქ. რუსთავის გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯი 1,072.8     945.0     88 

ქ. რუსთავის გარე განათების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 5.7     5.7     100 

ქ. რუსთავის გარე განათების რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 129.2     129.2     100 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯების საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 2,845.1     2,668.3     94 

ქალაქში არსებული ინფრასტრუქტურისა და გამწვანების მოვლა–პატრონობა 2,275.4     2,218.5     97 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 220.0     136.2     62 

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა 74.7     60.3     81 

დეფექტური აქტებისა და ექსპერტიზის ხარჯები  275.0     253.4     92 

განმარტება:  საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაციის 54%-იანი და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შეძენის 62%-იანი შესრულება დაკავშირებულია სამუშაოების გამრავალწლიანებასთან, რამაც გამოიწვია დაფინანსების ნაწილის 
გადმოტანა მიმდინარე წლის ბიუჯეტში. 
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განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 

დასახელება 2015 წლის 
გეგმა 

2015 წლის 
ფაქტი 

შესრულების 
% 

განათლება 6,017.7     5,605.8     93 

სკოლამდელი განათლება 6,016.2     5,604.4     93 

სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა 5,107.1     4,905.1     96 

ბაგა–ბაღების რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 310.0     253.9     82 
ბაგა–ბაღების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 254.1     122.8     48 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის ხელშეწყობა 345.0     322.5     93 

ზოგადი განათლება 1.5     1.5     96 

ზოგადი განათლების დაფინანსება 1.5     1.5     96 

დასვენება, კულტურა და რელიგია 6,856.8     6,394.8     93 

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 3,127.6     2,868.6     92 

სასპორტო სკოლების გაერთიანება 927.8     863.4     93 

რაგბის კლუბი "რუსთავის ხარები" 300.0     300.0     100 

საკალათბურთო კლუბი "რუსთავი 1991" 579.8     577.8     100 

საფეხბურთო კლუბი "რუსთავის რუსთავი" 294.4     268.7     91 

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 330.5     163.5     49 

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 695.2     695.2     100 

მომსახურება კულტურის სფეროში 3,486.1     3,292.6     94 

კულტურული ღონისძიებების ხარჯი 105.8     94.4     89 
სახელოვნებო გაერთიანებებისა და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის 

დაფინასნება 
1,187.3     1,037.1     87 

სამხატვრო სკოლის დაფინანსება 50.8     50.8     100 

კულტურის სახლები (თეატრის დაფინანსება) 687.6     687.6     100 

კულტურის სახლები (კულტურის ცენტრის დაფინანსება) 553.2     553.2     100 
მუზეუმის ხელშეწყობა 188.0     184.4     98 
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 315.9     315.9     100 
კულტურული დაწესებულებების რეაბილიტაცია 66.7     53.1     80 
კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაცია 331.0     316.2     96 

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 243.1     233.6     96 
ახალგაზრდული ცენტრის ხელშეწყობა 234.1     228.5     98 
მეუფის რეზიდენციის დახმარება 9.0     5.1     57 

განმარტება:  1. ბაგა-ბაღების რეაბილიტაციის 48%-იანი შესრულება დაკავშირებულია გრანტი მომცემის მხრიდან სამუშაოების შესრულების 
შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოუდგენლობით, რამაც გამოიწვია დაფინანსების გადმოტანა მიმდინარე წლის ბიუჯეტში. 
2. სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაციის 49%-იანი შესრულება დაკავშირებულია სამუშაოების 
გამრავალწლიანებასთან, რამაც გამოიწვია დაფინანსების ნაწილის გადმოტანა მიმდინარე წლის ბიუჯეტში. 
3. მეუფის რეზიდენციის დახმარების პროგრამის ფარგლებში 57%-იანი შესრულება გამოწვეულია ეკონომიის შედეგად. 

 

 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 

დასახელება 2015 წლის 
გეგმა 

2015 წლის 
ფაქტი 

შესრულების 
% 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 215.0     212.9     99 

საზ. ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველოფის ცენტრის დაფინანსება 215.0     212.9     99 

სოციალური დაცვა 3,708.5     3,461.3     93 

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 600.0     599.1     100 

მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა 600.0     599.1     100 

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 1,424.0     1,360.2     96 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა 96.0     79.0     82 
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დასახელება 2015 წლის 
გეგმა 

2015 წლის 
ფაქტი 

შესრულების 
% 

მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა 386.7     379.2     98 

მინიმალური სასურსათო პროგრამა 940.0     901.4     96 

უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება 1.2     0.6     50 

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 21.3     19.1     90 

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების 
მატერიალური დახმარება 

21.3     19.1     90 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 216.4     214.8     99 

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 216.4     214.8     99 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები სოციალური დაცვის სფეროში 1,446.8     1,268.1     88 

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 449.5     431.3     96 

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება (მიზნობრივი ტრანსფერი) 4.5     3.9     87 

მარტოხელა სოციალურად დაუცველთა და დევნილთა სარიტუალო მომსახურება 4.5     2.3     50 

ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარებების პროგრამა 30.0     30.0     100 

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამა 783.3     655.8     84 

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათები სასმელი წყლისა და ჩამდინარე 
წყლების გადასახადზე 

175.0     144.9     83 

განმარტება:   1. უხუცეს დღეგრძელთა დახმარების პროგრამის ფარგლებში 50%-იანი შესრულება გამოწვეულია ეკონომიის შედეგად. 
2. მარტოხელა სოციალურად დაუცველთა და დევნილთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამის ფარგლებში 50%-იანი 
შესრულება გამოწვეულია ეკონომიის შედეგად. 

 

შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკაციით 
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ინფორმაცია ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული ნაშთების მდგომარეობის შესახებ 

 

ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში 2014 წლის ბოლოს ფულადი სახსრების ნაშთმა, 

რომელიც გაიწერა 2015 წლის ბიუჯეტში შეადგინა 6,816.1 ათ. ლარი, საიდანაც 2,001.9 ათ. ლარი შეადგინა სპეციალური 

ტრანსფერების ნაშთმა, 12.9 ათ. ლარი შეადგინა მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთმა, ხოლო ადგილობრივი სახსრების ნაშთი 

იყო 4,801.3 ათ. ლარი. 

 2015 წლის ბოლოს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული ნაშთი დაფიქსირდა 

9,357.0 ათ. ლარის ოდენობით, საიდანაც 9.4 ათ. ლარი შეადგინა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტების 

ნაშთმა, 486.6 ათ. ლარი (სახელმწიფო ბიუჯეტში დაბრუნებას ექვემდებარება 365.3 ათ. ლარი) – სპეციალური ტრანსფერის 

ნაშთმა, 40.7 ათ. ლარი – მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთმა, ხოლო ადგილობრივი ფულადი სახსრების ნაშთი დაფიქსირდა 

– 8,820.3 ათ. ლარი. 

 

 

2015 წელში განხორციელებული პროგრამები და ღონისძიებები 

1. სარეზერვო ფონდის განაწილება 

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2015 წლის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის გეგმა იყო 200.0 ათ. ლარი, ხოლო 

ხარჯმა შეადგინა 132.1 ათ. ლარი. 

N ღონისძიებების დასახელება თანხა 
(ათ. ლარები) 

1 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალსი"-სათვის მოქ. ნორა მჭედლიძის შვილის, რომა ბიწაძის სამედიცინო მომსახურების 
ხარჯების ასანაზღაურებლად 1.7 

2 
შპს "ბალნეოლოგიური კურორტი-თბილისის ჯანმრთელობის სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი"-სათვის 
მოქ. ლაშა გურულის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ას0ანაზღაურებალად 0.5 

3 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-სათვის მოქ. მზია მგალობლიშვილის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 
ასანაზღაურებალად 0.6 

4 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალსი"-სათვის მოქ. ელენე დეველაშვილი-ტარყარაშვილის შვილის, ნინო ტარყარაშვილის 
სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.4 

5 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალსი"-სათვის მოქ. ვიქტორ სმირნოვის  სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 
ასანაზღაურებლად 0.3 

6 
შპს "ნეიროგანვითარების ცენტრი"-სათვის მოქ. მაია ლეჟავას შვილის, სოფიო ხაჩიძის სამედიცინო 
მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.5 

7 
ს.ს. "ა. წულუკიძის სახ. უროლოგიის ეროვნული ცენტრი"-სათვის მოქ. ზვიად ხიდეშელის სამედიცინო 
მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.9 

8 
შპს "კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი"-სათვის მოქ. ნინო მნათობიშვილის შვილის, ლუკა კობეშავიძის 
სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.5 

9 
ს.ს. "ა. წულუკიძის სახ. უროლოგიის ეროვნული ცენტრი"-სათვის მოქ. ციური გორგასლიძის შვილიშვილის 
საბა გორგასლიძის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 1.4 

10 
ი.მ "მანანა შენგელია"-სათვის მოქ. ნაირა მაზმიშვილის შვილის, მარიამ მაზმიშვილის სამედიცინო 
მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.3 

11 
შპს "სიმონ ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა"-სათვის მოქ. შოთა მხეიძის შვილის, ნიკოლოზ 
მხეიძის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.6 

12 
შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-სათვის მოქ. ნელი 
ჯინჭარაშვილის შვილის, ეკა ქავთარაძის ოპერაციული მკურნალობის ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.8 

13 
შპს "კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი" -სათვის მოქ. ლიანა მოლოდინაშვილის შვილის, ანანო 
ბოლღაშვილის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად   0.4 
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14 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალსი"-სათვის მოქ. კახი მჭედლურის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 
ასანაზღაურებლად 1.6 

15 
შპს "ავერსის კლინიკა"-სათვის მოქ. ია ქვათაძის შვილის, გურამ ბეიტრიშვილის სამედიცინო მომსახურების 
ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.3 

16 
შპს "ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-სათვის მოქ. მაია რაჭველიშვილის მეუღლის, გელა ნოზაძის 
ოპერაციული მკურნალობის ხარჯების ასანაზღაურებლად 1.0 

17 
შპს "აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახ. სეფსისის და ინფექციურ პათოლოგიათა კლინიკა"-სათვის მოქ. 
ზაირა რუხაძის ოპერაციული მკურნალობის ხარჯების ასანაზღაურებლად 1.5 

18 
შპს "ავერსის კლინიკა"-სათვის მოქ. ხატია ლეკიშვილის სამედიცინო მომსახურების (მკურნალობის) ხარჯების 
ასანაზღაურებლად 1.5 

19 
შპს "ნეიროგანვითარების ცენტრი"-სათვის მოქ. იზოლდა ხუციშვილის წარმომადგენლობის ქვეშ მყოფი საბა 
გოჩილაიძის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 1.0 

20 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალსი"-სათვის მოქ. კახაბერ ელიკაშვილის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 
ასანაზღაურებლად 0.5 

21 
შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი საუნივერსიტეტო კლინიკა"-სათვის მოქ. გიორგი 
ღუდუმიძის სამედიცინო მომსახურების ხარჯის ასანაზღაურებლად 2.9 

22 
შპს "ლოგომედი-მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-სათვის მოქ. ლალი ლუაშვილის შვილის, 
თამარ ჭარელაშვილის სამედიცინო მომსახურების ასანაზღაურებლად 0.6 

23 უბედური შემთხვევის -  ხანძრის შედეგად დაღუპულთა დაკრძალვის ხარჯის ასანაზღაურებლად 15.0 

24 
შპს "ნეიროგანვითარების ცენტრი"-სათვის მოქ. თამარ დევიძის შვილის, გიორგი ბეშკენაძის სამედიცინო 
მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.7 

25 
შპს "ისრაელ-საქართველოს სამედიცინო კვლევითი კლინიკა ჰელსიკორი"-სათვის მოქ. ზურაბ ჭაბაშვილის 
დედის, ნანული ჭაბაშვილის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 1.7 

26 
შპს "ჰეპატოლოგიური კლინიკა ჰერა"-სათვის მოქ. მანანა არაბაშვილის შვილის, გიორგი გურულის 
სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 1.2 

27 
შპს "კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი"-სათვის მოქ. მარინა ჭანტურიას შვილის, საბა შარიქაძის 
სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.5 

28 
შპს „გლობალმედი“-სათვის მოქ. სოფიო ნაზრიშვილის შვილის, ნათია ხაჩიძის დიაგნოსტიკური 
გამოკვლევების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.4 

29 
შპს თვალის მკურნალობის ახალი ტექნოლოგიები "მაგო"-სათვის მოქ. ლუკა შუბლაძის სამედიცინო 
მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.7 

30 
ავსტრიაში გარდაცვლილი ლენა ლოლაშვილის შვილის, სოფიკო ლოლაშვილის  ოჯახისათვის მატერიალური  
დახმარების გაწევის მიზნით 2.0 

31 ქ. რუსთავში რუსთაველის #39-ში ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარებისათვის 26.7 

32 
შპს "ნეოლაბი"-სათვის მოქ. მაია ციცაგის მეუღლის, მევლუდ ბოჭოიძის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 
ასანაზღაურებლად 0.3 

33 
სს "კურორტი ახტალა"-სათვის მოქ. ნინო ხუნაშვილის შვილის, გაბრიელ ქევხიშვილის სარეაბილიტაციო 
მკურნალიბის ხარჯების ასანაზღაურებლად 1.0 

34 
შპს "მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები და სერვისები"-სათვის მოქ. მარინა კოტრიკაძის შვილის, თემურ 
კოტრიკაძის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.6 

35 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-სათვის მოქ. ნათია ხერკელაძის შვილის, სესილი 
ხართიშვილის სარეაბილიტაციო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.5 

36 
შპს "კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი"-სათვის მოქ. კახი ჭუმბურიძის სამედიცინო მომსახურების 
ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.3 

37 
შპს "კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი"-სათვის მოქ. ზაირა რუხაძის სამედიცინო მომსახურების 
ხარჯების ასანაზღაურებლად 1.0 

38 
შპს ჰეპატოლოგიური კლინიკა "ჰეპა"-სათვის მოქ. სოფიო ხალვაშის მეუღლის, მალხაზ მუზაშვილის 
სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.1 

39 
დავით გოლუბიანი - დაღუპული რუსთაველი ვეტერანის ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის 
მიზნით 1.7 

40 რუსთაველი სპორტსმენი - მოჭიდავე ზებედა რეხვიაშვილის ფინანსური დახმარების მიზნით 1.5 
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41 
სს "ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"-
სათვის მოქ. ხათუნა სილაგაძის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 2.0 

42 
სს "ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"-
სათვის მოქ. ნანა ჟვანიას სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.1 

43 
შპს "სანნი"-სათვის მოქ. ნათელა ქოჩიაშვილის შვილის, ანა კასაშვილის სარეაბილიტაციო მომსახურების 
ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.7 

44 
შპს "ქ. რუსთავის #1 დიაგნოსტიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. მარიამ მაისურაძის შვილის, გიორგი ბაჩანაშვილის 
სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაძღაურებლად 0.1 

45 
რუსთაველი სტუდენტის და წარმატებული სპორტსმენის ბექა ზედელაშვილის აშშ -ში გამგზავრების 
ხარჯების ასანაზღაურებლად 3.1 

46 თურქეთში გარდაცვლილი მოქ. ანა ლომსაძის შვილის დავით ლომსაძის ოჯახის დახმარების მიზნით 0.3 

47 
შპს "ავერსის კლინიკა"-სათვის მოქ. იზოლდა შეშაბერიძის შვილის, თამარ შუბითიძის დიაგნოსტიკური 
გამოკვლევების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.5 

48 
შპს "ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-სათვის მოქ. ნათია ბუთლიაშვილის შვილის, თორნიკე 
მუმლაძის ოპერაციული მკურნალობის ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.6 

49 
შპს "ოქროს ველი"-სათვის მოქ. მარინა ალადაშვილის შვილის, თამარ აბრამიშვილის სარეაბილიტაციო 
მკურნალობის ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.6 

50 
შპს "კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი" -სათვის მოქ. მაყვალა გვენცაძის შვილის, ლევან გვენცაძის 
სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად   1.0 

51 
შპს "კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი"-სათვის მოქ. მიხეილ ასრათაშვილის შვილის, ნიკოლოზ 
ასრათაშვილის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.6 

52 
შპს "ნეიროგანვითარების ცენტრი"-სათვის მოქ. თამარ დევიძის შვილის, გიორგი ბეშკენაძის სარებილიტაციო 
მკურნალობის ასანაზღაურებლად 0.4 

53 
შპს "ავერსის კლინიკა"-სათვის მოქ. ლალი მაჭარაშვილი-ლომიძის შვილის, ლუკა-გიორგი ლომიძის 
სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.2 

54 
შპს "ავერსის კლინიკა"-სათვის მოქ. ლალი მაჭარაშვილი-ლომიძის შვილის, ლუკა-გიორგი ლომიძის 
სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.1 

55 
შპს "ალექსანდრე კონდრატენკოს ქრონოკონეზოთერაპიის სარეაბილიტაციო ცენტრი"-სათვის მოქ. დავით 
დათუკიშვილის შვილის, სალომე დათუკიშვილის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 1.0 

56 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-სათვის მოქ. ნინო ზვიადაური-აბრამიძის სამედიცინო 
მომსახურების ხარჯების სასანაზღაურებლად 0.4 

57 შპს "ნეოლაბი"-სათვის მოქ. მამუკა თოიძის  სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.1 
58 შპს "ავერსის კლინიკა"-სათვის მოქ. ნანი სარალიძის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.1 

59 
შპს "აკად. გ ჩაფიძის სახ. გადაუდებელი კარდიოლოგიური ცენტრი"-სათვის მოქ. დავიღ ალადაშვილის 
შვილის, თემური ალადაშვილის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 3.9 

60 
შპს "ეი ბი სი ფარმაცია"-სათვის მოქ. ზაირა რუხაძის მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 0.6 

61 
შპს თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო-სათვის მოქ. ვარა ზედგინიძის შვილის, ვახტანგ ზედგინიძის 
საოპერაციო ხარჯების ასანაზღაურებლად 1.1 

62 
შპს "ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-სათვის  მოქ. ბელა ბერიკელაშვილის მკურნალობის ხარჯების 
ასანაზღაურებლად 5.0 

63 
არასამთავრობო ორგანიზაცია "ქართველ სტუდენტთა მსოფლიო გაერთიანება"-სათვის წარმატებული 
სტუდენტის ქეთევან კარბაიას ევროპაში გამგზავრების ხარჯების ასანაზღაურებლად 2.5 

64 მოქ. სალომე ლოსაბერიძის სწავლის საფასურის დასაფინანსებლად 1.7 

65 
ს.ს "ჯი პი სი"-სათვის მოქ. ლამზიარა სებისკვერაძის მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 0.2 

66 
შპს "ქ. რუსთავის #1 პოლიკლინიკა"-სათვის მოქ. ლელა დარჩიაშვილის შვილის, იოსები დარჩაშვილის 
სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.1 

67 
შპს "ავერსი გეოფარმი"-სათვის მოქ. ტარიელ ლომინაიშვილის მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 0.2 
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68 
შპს "ავჯ"-სათვის მოქ. ზაზა ოქრომჭედლიძის შვილის, დამიანე ოქმჭედლიძის სამედიცინო მომსახურების 
მიღების მიზნით ამერიკაში გასამგზავრებელი ავიაბილეთების ხარჯების ასანაზღაურებლად 1.9 

69 
შპს „ალექსანდრე კონტრადენკოს ქრონოკონეზოთერაპიის სარეაბილიტაციო ცენტრი“-სათვის მოქ. ქეთევან 
გველესიანის შვილის, ანა ბაზერაშვილის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.6 

70 
შპს „მრჩეველი“-სათვის მოქ. ნათია სიხარულიძის შვილის, მარიამ ბადუაშვილის სამედიცინო მომსახურების 
ხარჯების ასანაზღაურებლად. 0.7 

71 
სს „ა.წულუკიძის სახ. უროლოგიის ეროვნული ცენტრი“-სათვის მოქ. ნათია სიხარულიძის შვილის, მარიამ 
ბადუაშვილის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად. 0.4 

72 
ა.ა.ი.პ. „საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი“-სათვის მოქ. გვანცა ქერტყოევას ფინანსური დავალიანების 
საფუძვლით შეჩერებული სტუდენტის სტატუსის აღსადგენად 0.6 

73 
შპს „თბილისის ღია უნივერსიტეტი“-სათვის მოქ. თორნიკე თომაშვილის ფინანსური დავალიანების 
საფუძვლით შეჩერებული სტუდენტის სტატუსის აღსადგენად 1.1 

74 
მოქ. მალხაზ გოგოლაძისათვის საბერძნეთის დედაქალაქ ათენში გასამართ მსოფლიო ჩემპიონატზე 
თავისუფალ და ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში მონაწილეობის მისაღებად მატერიალური დახმარების მიზნით 1.0 

75 
სსიპ "საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი"-სათვის მოქ. ანდრო ყაველაშვილის სწავლის საფასურის 
ასანაზღაურებლად 2.3 

76 
შპს "ქ. რუსთავის #1 დიაგნოსტიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. ნინო ჩიტალაძე-გოგრიჭიანის სამედიცინო 
მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.3 

77 
შპს "ქ. რუსთავის #1 დიაგნოსტიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. თამარი ბერიშვილის შვილის, ნუგზარ 
ბერიშვილის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.0 

78 
შპს "ქ. რუსთავის #1 დიაგნოსტიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. არსენა კენჭაძის სამედიცინო მომსახურების 
ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.1 

79 
შპს "ქ. რუსთავის #1 დიაგნოსტიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. მაია ოვაშვილის სამედიცინო მომსახურების 
ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.3 

80 
ხელოვნების საერთაშორისო კონკურსზე მონაწილეობის მისაღებად მოქ. ნია ღარიბაშვილის გამგზავრების 
ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.7 

81 შპს "ავერსის კლინიკა"-სათვის მოქ. ნანი სარალიძის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.1 

82 
სსიპ "საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი"-სათვის მოქ. თამუნა ჭიჭიკოშვილის სწავლის საფასურის 
ასანაზღაურებლად 0.6 

83 
შპს "კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-სათვის მოქ. მაკა ბერიკელაშვილის დედის, 
ლალი ბერიკელაშვილის სამედიცინო მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.4 

84 
შპს ექვთიმე თაყაიშვილის სახ. სასწავლო უნივერსიტეტი-სათვის მოქ. მარიამ კოკაიას სწავლის საფასურის 
ასანაზღაურებლად 1.2 

85 
შპს  "კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-სათვის მოქ. ვაჟა ჭიჭიკოშვილის 
სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.5 

86 ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქ. ასმიკ პოღოსიანის დასახმარებლად 4.0 

87 ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქ. ანა მარიდაშვილის  დასახმარებლად 0.5 

88 
შპს "მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები და სერვისები"-სათვის მოქ. მარინაკოტრიკაძის შვილის, თემურ 
კოტრიკაძის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0.5 

89 
შპს "ახალი მზერა"-სათვის მოქ. ოთარი ღუღუნიშვილის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 
ასანაზღაურებლად 0.5 

90 
რუსთაველი წარმატებული სპორტსმენისათვის მოქ. კონსტანტინე ბიწაძის სწავლის საფასურის 
ასანაზღაურებლად 1.6 

91 რუსთავის საპატიო მოქალაქეები-სათვის ფულადი ჯილდოს გადასაცემად 3.0 

92 
შპს "ქ. რუსთავის #1 დიაგნოსტიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. ნანი სარალიძის სამედიცინო მომსახურების 
ხარჯების ასანაძღაურებლად 0.0 

93 
შპს "ნეიროგანვითარების ცენტრი"-სათვის მოქ. მარინა ალადაშვილის შვილის, თამარი აბრამიშვილის 
სარეაბილიტაციო მკურნალიბისათვის საჭირო დამხმარე საშუალების დასამზადებლად 0.2 

94 
შპს "უნიმედი კახეთი" - ბავშვთა ახალი კლინიკა-სათვის მოქ. ნიკოლოზ დუჩიძის შვილის დემეტრე დუჩიძის 
სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 1.0 
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95 
სსიპ "საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი"-სათვის მოქ. სტუდენტი ბაქარი კიკნაძის სწავლის საფასურის 
ასანაზღაურებლად 1.1 

96 
სსიპ პროფესიული კოლეჯი "მოდუსი"-სათვის მოქ. გიორგი გელაშვილის სწავლის საფასურის 
ასანაზაურებლად 1.2 

97 
სსიპ "საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი"-სათვის ლალი კამკამიძის შვილის ლექსო კაციტაძის  სწავლის 
საფასურის ასანაზღაურებლად 0.6 

98 ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქის ლიანა ფიფიას დასახმარებლად 2.5 

სულ 132.1 

 

 

2. გზების რეაბილიტაცია 

    2015 წლის განმავლობაში ჩატარდა გზების სარემონტო სამუშაოები, რომელთა მოცულობამ შეადგინა 129.4 ათ. მ2 

მიერთებებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციის ჩათვლით. სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულებამ შეადგინა 

5,490.4 ათ. ლარი. ფაქტიურად შესრულდა 5,354.7 ათ. ლარის სამუშაო. 

N დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
ღირებულება ათ. ლარებში 

მოცულობა     
(ათ. მ2) ხელშეკ. ფაქტიური 

1 
ქალაქ რუსთავში გზებისა და შიდაკვარტალური ეზოების ა/ბეტონის 
საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (მარჯვენა სანაპირო) 3 
შიდაკვარტალური გზა და 27 შიდა ეზო 

14.4 279.8 267.2 

2 
გზები და შიდაკვარტალური ეზოების ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია 
(მარცხენა სანაპირო) -  53 შიდა ეზო 32.5 1,132.4 1,126.6 

3 
გზები და შიდაკვარტალური ეზოების ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია 
(მარცხენა სანაპირო) -  10 შიდა ეზო 9.1 283.0 283.0 

4 
გზები და შიდაკვარტალური ეზოების ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია 
(მარჯვენა სანაპირო) -  46 შიდა ეზო 18.1 600.6 600.6 

5 
გზები და შიდაკვარტალური ეზოების ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია 
(ჭყონდიდელის დასახლება) -  8 ქუჩა 27.3 1,482.9 1,479.8 

6 
ლეონიძის 2-4-6-ის უკან მიმდებარე გზის კეთილმოწყობა (საფეხმავლო 
ბილიკები) 2.1 102.8 102.8 

7 
ქალაქ რუსთავში გონაშვილის ქუჩის და მიმდებარე ტერიტორიის გზების 
რეავილიტაცია (მონაკვეთი ,,ა-ბ" ,,გ-დ") 14.0 1,127.7 1,014.9 

8 
ქალაქ რუსთავში ტაშკენტისა და ჩერკასკის ქუჩების დამაკავშირებელი გზის 
ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია 4.2 184.3 184.3 

9 

ძველი ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და გზის 
ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების და შარტავას გამზირზე 
„სოკარის“ სერვის ცენტრთან გზის სავალი ნაწილის მიერთების მოწყობის 
სამუშაოები 

1.9 101.4 101.3 

10 სოციალურ საცხოვრისთან ასფალტის საფარის რეაბილიტაცია 0.8 33.3 33.3 

11 გზების ორმული დამუშავება 2.6 60.8 60.3 

12 
ქალაქ რუსთავში #37 საბავშვო ბაღის გარშემო სარინერების, ბორდიურებისა 
და ა/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები 1.4 64.2 64.2 

13 
ქალაქ რუსთავში ფალიაშვილის #5ა-ს მიმდებარედ დაზიანებული გზის 
საფარის ბეტონით აღდგენის სამუშაოები 0.3 16.6 15.9 

14 
ქალაქ რუსთავში შარტავას #11-ის უკან მდებარე ტერიტორიის 
კეთილმოწყობის სამუშაოები 0.8 20.7 20.7 

 

სულ 129.4  5,490.4 5,354.7 
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3. შენობების სახურავების რეაბილიტაცია 

2015 წელს მოხდა შენობების სახურავების გადახურვა საერთო ფართით 79.7 ათ. მ2, რომლის სახელშეკრულებო 

ღირებულებამ შეადგინა 1,450.2 ათ. ლარი, ხოლო შესრულებული სამუშაოების ფაქტიური ღირებულება - 1,036.2 ათ. ლარი. 

N დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა მოცულობა     
(ათ. მ2) 

ღირებულება ათ. ლარებში 
ხელშეკ.  ფაქტიური  

1 
ქალაქ რუსთავში საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვის მოწყობა 
(ქანობიანი სახურავები) 42 კორპუსი, (რბილსაფარიანი სახურავები) 
გაგარინის ქუჩა  #2ბ-გ-დ და 9 მაისის ქუჩა 

31.2 488.3 488.3 

2 
სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები 12.5 255.9 80.7 

3 
სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები 10.9 270.8 159.3 

4 
სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები 11.2 208.4 103.3 

5 
სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები 9.0 141.1 127.5 

6 ქალაქ რუსთავში საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვის სამუშაოები 4.0 85.8 77.2 

7 
ჯავახიშვილის ქ. #5 და ბალანჩივაძის გას. #4 საცხოვრებელი კორპუსების 
გადახურვა 0.9 46.9  

სულ 79.7 1,450.2 1,036.2 

 

 

4. სხვა სამუშაოები 

  2015 წლის განმავლობაში შესრულებული იქნა სხვადასხვა სახის სარემონტო და მომსახურების ტიპის 

სამუშაოები, რომელთა სახელშეკრულებო ღირებულებამ შეადგინა 4,253.8 ათ. ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 

4,113.5 ათ. ლარი, კერძოდ განხორციელდა შემდეგი სახის სამუშაოები: 

N დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
ღირებულება ათ. ლარებში 

ხელშეკ. ფაქტიური  
1 ქალაქ რუსთავში საბავშვო გასართობი კუთხეების მოწყობა, 47 ერთეული 695.2 695.2 

2 
აღმაშენებლის გამზირიდან გარეჯის ქუჩის #2-მდე გარე განათების მოწყობა (ხიდების 
ჩათვლით) 

129.2 129.2 

3 
თბილისი-წითელი ხიდის გზატკეცილზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა (მომსახურების 
სააგენტოდან თბილისი-წითელი ხიდის 24 კილომეტრამდე) 

436.4 436.4 

4 ტაბიძის და დადიანის ქუჩების სანიაღრვე სისტემის მოწყობა 56.3 56.3 

5 
მშვიდობის ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობის (ახალი კუზიანი ხიდიდან ჯავახიშვილის 
ქუჩამდე და გიორგაძის ქუჩიდან მშვიდობის ქუჩამდე 

241.9 241.9 

6 
გორის ქუჩისა და ყაზბეგის I შესახვევის გადაკვეთაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობის, 
დოლიძე-მელიქიშვილის მიმდებარე ტერიტორიის მოხრეშვა ნაშალის გატანის ჩათვლით 

41.8 41.8 

7 
ქალაქ რუსთავში #8, #18, #22, #25, #32 და #33 ბაგა-ბაღების სველი წერტილებისა და 
წყალკანალიზაციის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

253.9 253.9 

8 საგზაო ნიშნების დაყენების და გზების ჰორიზონტალური დახაზვის სამუშაოები 60.3 60.3 

9 არქივის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის კეთილმოწყობა 197.0 197.0 

10 
რჩეულიშვილის N6ა–ში ორსართულიანი სახლის ტკეჩის კედლებიანი ფასადის გამაგრება–
რეაბილიტაცია კონსტიტუციის N 19–ში სტიქიის შედეგად დაზიანებული აივნის 
რეაბილიტაცია 

31.2 31.2 

11 გიორგაძის ქ.–ის N 26 საცხოვრებელი ფასადისა და დაზიანებული მიშენების რეაბილიტაცია 48.8 37.0 

12 
მერიის შენობის წინ და მე-19 მ/რ-ნის #5 საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოში პანდუსების 
მოწყობის სამუშაოები 

3.7 3.7 
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N დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
ღირებულება ათ. ლარებში 

ხელშეკ. ფაქტიური  
13 N 43-ე საბავშვო ბაღის შემოღობვა 23.1 22.8 

14 
კულტურის ცენტრის (ყოფილი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე) დაზიანებული 
ზეძირკველისა და სახურავის რეაბილიტაცია (რუსთაველის გამზირი N 13) 

14.8 14.8 

15 კულტურის და დასვენების პარკში მინი ფეხბურთისა და ფრენბურთის მოედნების მოწყობა 61.5 60.9 
16 კულტურის და დასვენების პარკში სკეიტ – პარკის მოწყობა 118.5 118.5 

17 
პარკში არსებული ხის ფანჩატურის რეაბილიტაცია და მიმდებარე ტერიტორიის 
კეთიმოწყობა 

86.0 85.7 

18 
რუსთაველის ქუჩა N 19-ში არსებული ბიბლიოთეკის შენობის ვიტრაჟებისა და კარ–
ფანჯრების რეაბილიტაცია 

34.6 34.0 

19 1 ცალი ექსკავატორ-დამტვირთველის შეძენა (მრავალფუნქციური ტრაქტორი) 168.5 168.5 

20 
ქალაქ რუსთავში რუსთაველის გამზ. #30-ში არსებული („ქიმიკოსთა“) სპორტული დარბაზის 
I სართულის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის სამუშაოები 

133.5 119.7 

21 
ქალაქ რუსთავში #37 საბავშვო ბაღის გარშემო სარინერების, ბორდიურებისა და ა/ბეტონის 
საფარის მოწყობის სამუშაოები 

64.2 64.2 

22 
ქალაქ რუსთავში ფალიაშვილის #5ა-ს მიმდებარედ დაზიანებული გზის საფარის ბეტონით 
აღდგენის სამუშაოები 

16.6 15.9 

23 ქალაქ რუსთავში შარტავას #11-ის უკან მდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები 20.7 20.7 
24 სანაგვე ურნების შესყიდვა 831.6 831.6 

25 
ქალაქ რუსთავში სოციალური საცხოვრისის (მაიაკოვსკის #6ა) გარე განათების მოწყობის 
სამუშაოები 

5.8 5.7 

26 
მესხიშვილის #6-ში, თოდრიის II ჩიხის #3-ში დაზიანებული ღია აივნებისა და ბათუმის #36-
ში უკანა კედლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

12.8 10.9 

27 ტოლსტოის ქუჩის #3 საცხოვრებელი კორპუსის გამაგრება-გაძლიერება 28.8 26.0 

28 
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის წინამდებარე ტერიტორიაზე შლაგბაუმების 
მოწყობის სამუშაოები 

17.0 17.0 

29 
ქალაქ რუსთავში მეგობრობის გამზ. #41 ბინის მიმდებარე ტერიტორიაზე შუქნიშნისა და 
საგზაო მონიშვნების მოწყობის სამუშაოები 

30.7 30.7 

30 ქალაქ რუსთავში კლდიაშვილის ქუჩის მიმდებარე სკვერში სპორტულ-გამაჯანსაღებელი 
კუთხის მოწყობის სამუშაოები 

48.9 43.8 

31 
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობის მარცხენა ფლიგელის I და II 
სართულების, მარცხენა ფლიგელის ფოიეს, მარჯვენა ფლიგელის I სართულის და დაცვის 
ოთახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

177.5 138.7 

32 
ქალაქ რუსთავში ყაზბეგის ქუჩაზე მდებარე ააიპ „უზრუნველყოფა“-ს შენობაზე სასაწყობე 
ფართის მოწყობის სამუშაოები 

39.6 34.5 

33 
ქალაქ რუსთავის ცენტრალურ პარკში ბილიკებზე ხეივანის მოწყობის, ყვავილოვანი 
(გლიცინია) ხე-მცენარეებისა და ხეივნის განათების მოწყობის სამუშაოები 

59.0 51.1 

34 
ქალაქ რუსთავში I მაისის #4-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობის 
სამუშაოები 

13.7 13.7 

35 
ქალაქ რუსთავში რუსთაველის #30ა-ში არსებული სპორტული დარბაზის, ააიპ „რუსთავის 
ისტორიული მუზეუმი“-ს და შპს „რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო“-ს 
შენობების გადახურვების სამუშაოები 

50.7  

  სულ 4,253.8 4,113.5 

 

 

გაფორმებული ხელშეკრულებები 

 

2015 წლის განმავლობაში ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული ტენდერების შედეგად 

გაფორმდა 254 ხელშეკრულება საერთო ღირებულებით 13,373.4 ათ. ლარი, მათ შორის: 

 გამარტივებული შესყიდვის შედეგად  -  118  ხელშეკრულება ჯამური თანხით 1,868.6 ათ. ლარი; 
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 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შედეგად - 95 ხელშეკრულება ჯამური თანხით 8,212.9 ათ. ლარი; 

 ელექტრონული ტენდერის შედეგად - 24 ხელშეკრულება ჯამური თანხით  2,908.0 ათ. ლარი; 

 კონსოლიდირებული ტენდერის შედეგად – 15 ხელშეკრულება ჯამური თანხით 323.8 ათ. ლარი; 

 კონკურსის შედეგად – 2 ხელშეკრულება ჯამური თანხით 60.0 ათ. ლარი. 

 

 

 
 

 


