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ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულება 

11 თვის მაჩვენებლები

2016 წლის იანვარ-ნოემბერში, 
ბიუჯეტში შემოსავლების სახით 
მობილიზებულია 31,873.8 ათ. ლარი, 

რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 
77%–ია გადასახადების სახით 
მობილიზებულია 13,185.8 ათ. ლარი, 

რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 98% 
შეადგენს და მთლიანი წილი მოდის 
ქონების გადასახადზე, მათ შორის:

•	 საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 2,826.8ათ.ლარი, რაც 
საპროგნოზო მაჩვენებლის (5,500.0 ათ.ლარი) 51 პროცენტია.

•	 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით 
მობილიზებულია 6,579.7ათ.ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (5,950.0ათ.

ლარი) 111 პროცენტია.

•	 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით შემოსულია 
25.1 ათ. ლარი, რაზეც საპროგნოზო მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული.

•	 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 
120.1 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (50.0 ათ.ლარი) 240 პროცენტია.

•	 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით შემოსულია 
23.2 ათ. ლარი, რაზეც საპროგნოზო მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული.

•	 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით 
მობილიზებულია 3,610.9 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (2,000.0 ათ. 
ლარი) 181 პროცენტია.

გრანტების სახით მობილიზებულია 13,392.8 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 67 
პროცენტია,  მათ შორის:

•	 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული 
გრანტების სახით მობილიზებულია 116.1 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო 
მაჩვენებლის (480.5 ათ. ლარი) 24 პროცენტია.

•	 გათანაბრებითი ტრანსფერის 
სახით მობილიზებულია 6,971.5 

ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო 
მაჩვენებლის (11,093.8 ათ. ლარი) 63 

პროცენტია.

•	 მიზნობრივი ტრანსფერის 
სახით მობილიზებულია 455.7 

ათ.ლარი, რაც საპროგნოზო მა- 



ჩვენებლის (500.0 ათ. ლარი) 91 პროცენტია.

•	 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მობილიზებულია 
5,849.5 ათ.ლარი, რაც საპროგნოზომა ჩვენებლის (7,956.3 ათ.ლარი) 74 პროცენტია.

სხვა შემოსავლების  სახით მობილიზებულია 4,243.4 ათ.ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის

(5,116.0 ათ. ლარი) 83 პროცენტია.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 1,051.9 ათ.ლარი, რაც საპროგნოზო 
მაჩვენებლის (2,500.0 ათ. ლარი) 42 პროცენტია, სადაც უმეტესი წილი შენობა-ნაგებობების 
გაყიდვის შემოსავლიდან არის. 2016 წლის 11 თვისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
გამოყოფილი ასიგნებები სხვადასხვა სფეროს მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა:

•	 განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია – 11,478.3 ათ. ლარი;

•	 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა – 9,311.5 ათ. ლარი;

•	 ეკონომიკური საქმიანობა – 4,908.0 ათ. ლარი;

•	 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა – 3,227.1 ათ. ლარი;

•	 გარემოს დაცვა – 2,575.8 ათ. ლარი;

•	 თავდაცვა – 230.1 ათ. ლარი.

	 2016 წლის დეკემბრამდე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გაწეულმა ხარჯმა 
შეადგინა 4,032.9 ათ. ლარი.

	 განათლების სფეროს ფარგლებში დაფინანსდა შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე პირთა ცენტრი (304.5ათ.ლარი), სადაც რეაბილიტაციის კურსს გადის 125–მდე 
ბენეფიციარი.

	 სპორტისა და კულტურის სფეროში დაფინანსდა სასპორტო და სახელოვნებო 
გაერთიანებები და მათ მიერ გამართული სპორტული თუ კულტურული 
ღონისძიებები, ასევე სპორტული და კულტურული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, 

რაზეც მთლიანობაში გახარჯულია 6,064.1 ათ. ლარი.

	 2016 წლის განმავლობაში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად დაიხარჯა 
4,594.9 ათ. ლარი.

	 2016 წლის 11 თვის განმავლობაში დაფინანსდა სხვადასხვა სახის სამშენებლო, 

სარემონტო და მომსახურების ტიპის სამუშაოები, რომელთა განხორციელებისათვის 
დაიხარჯა 6,356.5 ათ. ლარი.

	 მიმდინარეობს რუსთავის ტერიტორიაზე 
მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა 
ფენებისათვის შეღავათებითა და სოციალური 
დახმარებებით უზრუნველყოფა, რისთვისაც 11 

თვის ხარჯი შეადგენს 3,118.0 ათ. ლარს.

	 ქალაქის დასუფთავებისათვის, კერძოდ 
გათავისუფლება საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისა 
და ქუჩების მონახვეტისაგან, ქალაქის 
ბიუჯეტიდან მოხმარებულია 2,530.2 ათ. ლარი.



რუსთავის მერიის 2016 წლის სოციალური პროგრამები

2016 წელს რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიაში 
ხორციელდება 24 სოციალური პროგრამა. 

პროგრამების დაფინანსებაზე ქალაქის ბიუჯეტიდან მიმდინარე წლის 11 თვის 
მონაცემებით დაიხარჯა 2577122.61 ლარი.

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა.
საანგარიშო პერიოდისთვის: პროგრამის ბიუჯეტი განსაზღვულია 220 200.00 ლარით.  
ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 176.800 ლარს, პროგრამით სარგებლობს 715 ბენეფიციარი. 
(ქულა 0 - 150 000).
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის გადასახადზე 
შეღავათის დაწესების პროგრამა.
საანგარიშო პერიოდისთვის: პროგრამის ბიუჯეტი განსაზღვრულია 168 000,00 ლარით, 
ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 88251.54 ლარს. პროგრამით სარგებლობს 6 165 ბენეფიციარი 
(ქულა 0 - 57 000).
მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა სარიტუალო (დაკრძალვის) ხარჯების 
დაფარვის პროგრამა.
საანგარიშო პერიოდისთვის:  პროგრამის ბიუჯეტი განსაზღვრულია 2 250.00 
ლარით. ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 150 ლარს, პროგრამა გათვალსიწინებულია 15 
ბენეფიციარზე. პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწია 1 პირს.
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე 
შეღავათის დაწესების პროგრამა.
საანგარიშო პერიოდისთვის:  პროგრამის ბიუჯეტი განსაზღვრულია 44, 333, 00 
ლარით. ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 41,509,00 ლარს, პროგრამით სარგებლობს 6 165 
ბენეფიციარი (ქულა 0 - 57 000).
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მუნიციპალური ტრანსპორტით 
მგზავრობაზე შეღავათის დაწესების პროგრამა.



საანგარიშო პერიოდისთვის: პროგრამის ბიუჯეტი განსაზღვრულია 300,000,00  ლარით. 
ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 228,193 ლარს, პროგრამით სარგებლობს 6 411 ბენეფიციარი 
(ქულა 0 - 150 000).
უფასო სასადილოებით მომსახურების პროგრამა.
საანგარიშო პერიოდისთვის: პროგრამის ბიუჯეტი განსაზღვრულია 695,000  ლარით, 
ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 559706,86.  პროგრამით სარგებლობს 1 700 ბენეფიციარი 
(ქულა 0 - 100 000).
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების 
შედეგად აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ 
სტუდენტთა სოციალური დახმარების პროგრამა.
საანგარიშო პერიოდისთვის: პროგრამის ბიუჯეტი განსაზღვრულია 75 000.00 ლარით. 
ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 2450 ლარს, პროგრამა გათვლილია 500 ბენეფიციარზე, 
სარგებლობს 66.
იძულებით გადაადგილებულ პირთა  სარიტუალო (დაკრძალვის) ხარჯების დაფარვის 
პროგრამა.
საანგარიშო პერიოდისთვის: პროგრამის ბიუჯეტი განსაზღვრულია 2,250,00 ლარით. 
ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 2100.0 ლარს. პროგრამით ისარგებლა 13 ბენეფიციარმა.
მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა
საანგარიშო პერიოდისთვის:  პროგრამის ბიუჯეტი განსაზღვრულია 660,000,00 ლარით. 
ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 607,612,64 ლარს,  პროგრამით ისარგებლა 6 364 მოქალაქემ.
მოქალაქეთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა.
საანგარიშო პერიოდისთვის:  პროგრამის ბიუჯეტი განსაზღვრულია  825,000,00 ლარით. 
ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 607,810,86 ლარს, პროგრამით ისარგებლა 1 340 მოქალაქემ
აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე ბავშვთა 
რეაბილიტაციის პროგრამა.
საანგარიშო პერიოდისთვის: პროგრამის ბიუჯეტი განსაზღვრულია 53,000,00 ლარით. 
ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 46.837 ლარს, პროგრამით ისარგებლმა 92 ბენეფიციარმა.
C ჰეპატიტით დაავადებული მოქალაქეების მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისთვის 
საჭირო კვლევების დაფინანსების პროგრამა.
საანგარიშო პერიოდისთვის:  პროგრამის ბიუჯეტი განსაზღვრულია 90,000,00 ლარით. 
ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 38 0471,40 ლარს, პროგრამით ისარგებლა 596 ბენეფიციარმა.
უხუცეს დღეგრძელთა დახმარების პროგრამა
საანგარიშო პერიოდისთვის: პროგრამის ბიუჯეტი განსაზღვრულია  3 000.00 ლარით. 
ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 600 ლარს. 
პროგრამა გათვალისწინებულია 10 
ბენეფიციარზე,  დახმარება გაეწია ორ 
მოქალაქეს.   
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა 
და მათთან გათანაბრებულ პირთა 
ერთჯერადი მატერიალური 
დახმარების პროგრამა.
საანგარიშო პერიოდისთვის: პროგრამის 
ბიუჯეტი განსაზღვრულია 8 550.00 
ლარით. ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 



7200.0 ლარს, პროგრამით სარგებლობს 120 ბენეფიციარი. 
2008 წლის აგვისტოს თვეში რუსეთ-საქართველოს ომში და 2004 წლის აგვისტოს თვეში, 
შიდა ქართლში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციების დროს და სამშვიდობო საბრძოლო 
ოპერაციების დრო დაღუპულ რუსთაველ ჯარისკაცთა ოჯახების ერთჯერადი 
მატერიალური დახმარების პროგრამა.
საანგარიშო პერიოდისთვის: პროგრამის ბიუჯეტი განსაზღვრულია 6 500.00 ლარით. 
ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 6500 ლარს,  პროგრამით სარგებლობს 11 ბენეფიციარი.
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების 
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა.
საანგარიშო პერიოდისთვის: პროგრამის ბიუჯეტი განსაზღვრულია 6 000.00 ლარით. 
ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 6000 ლარს, პროგრამით სარგებლობს 60 ბენეფიციარი.
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა 
სარიტუალო (დაკრძალვის) ხარჯების დაფარვის პროგრამა.
საანგარიშო პერიოდისთვის: პროგრამის ბიუჯეტი განსაზღვრულია 4 500.00 ლარით. 
ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 3000 ლარს, პროგრამით სარგებლობს 9 ბენეფიციარი. 
ვეტერანებისათვის მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობაზე შეღავათის დაწესების 
პროგრამა.
საანგარიშო პერიოდისთვის: პროგრამის ბიუჯეტი განსაზღვრულია 24 000.00 ლარით. 
ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 18586,8 ლარს, პროგრამით სარგებლობს 1 783 ბენეფიციარი. 
ვეტერანების სოციალური დაცვის პროგრამა.
საანგარიშო პერიოდისთვის: პროგრამის ბიუჯეტი განსაზღვრულია 32 500.00 ლარით; 
ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 22756.38 ლარს, პროგრამით სარგებლობს 59 ბენეფიციარი. 
ზოგიერთი ააიპ-ის და სსიპ-ის თანამშრომლებისათვის მუნიციპალური ტრანსპორტით 
მგზავრობაზე შეღავათის დაწესების პროგრამა.
საანგარიშო პერიოდისთვის: პროგრამის ბიუჯეტი განსაზღვრულია 72 000.00 ლარით. 
ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 71999,2 ლარს, პროგრამით სარგებლობს 2 570  ბენეფიციარი. 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინდივიდუალური დახმარების 
პროგრამა.
საანგარიშო პერიოდისთვის:  პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენს 69 600.00 ლარს. ფაქტიური 
ხარჯი შეადგენს 49276.89 ლარს, პროგრამით სარგებლობს 107 ბენეფიციარი. 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის მუნიციპალური ტრანსპორტით 
მგზავრობაზე შეღავათის დაწესების პროგრამა.
საანგარიშო პერიოდისთვის:  პროგრამის ბიუჯეტი განსაზღვრულია  3 000.00 ლარით. 
ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 1454,8 ლარს, პროგრამით სარგებლობს 205 ბენეფიციარი. 
მინდობითი ოჯახების კომუნალური დავალიანებების დაფარვის პროგრამა.
საანგარიშო პერიოდისთვის: პროგრამის ბიუჯეტი 
განსაზღვრულია  18 000.00 ლარით. ფაქტიური ხარჯი 
შეადგენს 15629,79 ლარს, პროგრამით სარგებლობს 32 
ბენეფიციარი. 
სადღესასწაულო სოციალური ღონისძიებების პროგრამა.
საანგარიშო პერიოდისთვის: პროგრამის ბიუჯეტი 
განსაზღვრულია  30 755.00 ლარით. ფაქტიური ხარჯი 
შეადგენს 16165,25 ლარს, საანგარიშო პერიოდისთვის 
პროგრამით სარგებლობს 2 580 ბენეფიციარი. 
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11 თვის მონაცემები

	 მიმდინარეობს 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 რეაბილიტაცია 
19 კორპუსს ჩაუტარდა ფასადების მოპირკეთების სამუშაოები. დაიგო ტროტუარი 
(დაწნეხილი ფილა)-9648 მ2, სავალი ნაწილი (არმირებული ბეტონი და ფლეთილი 
ქვა)-19 348 მ2. ღირებულება – 4 449 999 ლარი.

	 მოდებაძის ქუჩაზე დაიგო ა/ბეტონის საფარი. ღირებულება – 493 346 ლარი. 
ტროტუარი-1414 მ2, სავალი ნაწილი-5953 მ2.

	 სამგორის ქუჩაზე (#3ა-31ა) განხორციელდა ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია.  
ღირებულება –181 576 ლარი. სავალი ნაწილი-4370 მ2.

	 მესხიშვილის ქუჩაზე განხორციელდა ა/ბეტონის საფარისა და ტროტუარების 
რეაბილიტაცია.   ღირებულება – 677 777 ლარი. ტროტუარი (დაწნეხილი ფილა)-
5624 მ2, სავალი ნაწილი-10 878 მ2.

	 კოსტავას და დონეცკელი მეტალურგების ქუჩის შიდა ეზოებში განხორციელდა 
ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია (18 ეზო). ღირებულება – 407 775 ლარი. 
ტროტუარი-830 მ2, სავალი ნაწილი-11030 მ2.

	 წმინდა ნინოს ქუჩის დარჩენილ ნაწილზე მოხდა ა/ბეტონის საფარის აღდგენა.  
ღირებულება – 299 999 ლარი. ტროტუარი-1185 მ2, სავალი ნაწილი-3990 მ2.

	 გაგარინის ქუჩაზე განხორციელდა ნაწილობრივი ა/ბეტონის საფარის 
რეაბილიტაცია აღდგენითი სამუშაოები ჩატარდა დუმბაძის გაგრძელებაზე, 
კომუნალების, გაგარინი– ბოსტანქალაქის, ფიროსმანი–მშენებელთა ქუჩის 
დამაკავშირებელ გზებზე. ღირებულება – 1 254 997 ლარი. ტროტუარი-3425 მ2, 
სავალი ნაწილი- 16 300 მ2.

	ფიროსმანისა და დუმბაძის ქუჩების დამაკავშირებელ გზაზე განხორციელდა 
გაგანიერების (ტროტუარისა და განათების მოწყობით) სამუშაოები, გიორგაძისა 
და მშვიდობის ქუჩების დამაკავშირებელ გზაზე – ა/ბეტონის საფარის 
რეაბილიტაცია. ღირებულება – 108 497 ლარი. ტროტუარი-526 მ2, სავალი 
ნაწილი-1321 მ2.

	 პუშკინის ქუჩის II მონაკვეთზე ჩატარდა გზის რეაბილიტაცია. ღირებულება 115 
997 ლარი. ტროტუარი-562 მ2, სავალი ნაწილი-2500 მ2.

	 კოსტავას გამზირის მიმდებარე ხიდს ჩაუტარდა აღდგენითი სამუშაოები 
ღირებულება – 276 288 ლარი. ტროტუარი-1162 მ2, სავალი ნაწილი-2413 მ2.

	 ჭავჭავაძის და რუსთაველის ქუჩის დამაკავშირებელი გზა გაგანიერდა, მოეწყო 
განათება. ღირებულება – 63 962 ლარი. ტროტუარი-355 მ2, სავალი ნაწილი-747 მ2.

	 მე-8 მკ/რ №9 და №2 კორპუსების მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდა 
ასფალტის საფარის აღდგენა  ღირებულება – 62 238 ლარი. სავალი ნაწილი-1088 მ2.







	 ჩატარდა გზების ორმული დამუშავების და კუზიანი ხიდის სადეფორმაციო 
ნაკერების შეკეთების სამუშაოები. ღირებულება – 247 987 ლარი.  სავალი 
ნაწილი-4922 მ2.

	 XVII მკრ-ნის №26 საცხოვრებელი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე 
ქსელი, XII მკრ-ნის №2 და მესხიშვილის I გას. №5-ში პანდუსები მოეწყო. 
ღირებულება – 31 624 ლარი. სანიაღვრე სისტემა, ტროტუარი-112 მ2, სავალი 
ნაწილი- 350 მ2.

	 მეგობრობის გამზირზე კეთილმოეწყო გაზონები და ტროტუარები (კორპ №1, №2-
ის მიმდებარედ). ღირებულება – 192 761 ლარი. ტროტუარი (დაწნეხილი ფილა)-
3400 მ2, ტროტუარი(ა/ბეტონი)-255 მ2.

	დიდების მოედნიდან ხიდამდე ეწყობა ტროტუარები და დეკორატიული ღობე.  
ღირებულება – 208 623 ლარი. ტროტუარი-3941 მ2.

	რუსთაველის ქუჩის 55 შიდა ეზოში განხორციელდა გზისა და სანიაღვრე 
სისტემების რეაბილიტაცია. ღირებულება– 1 237 844 ლარი. ტროტუარი-1002 მ2, 
სავალი ნაწილი-27 065 მ2.

	 სპორტის ქ. #2, შარტავას გამზ. #9 ეზოებში დაიგო ა/ბეტონის საფარი, დ. გარეჯის 
#21 ტერიტორია კეთილმოეწყო, გაკეთდა სარინერი.  ღირებულება – 99 880 ლარი. 
სარინერი-400 მ2, სავალი ნაწილი-2109 მ2.

	 საცხოვრებელ კორპუსებთან მოეწყო 8 პანდუსი. #37 ბაღთან მისასვლელი გზაზე 
ჩატარდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ღირებულება – 40 177 ლარი.  სავალი 
ნაწილი-706 მ2.

	 კეთილმოეწყო 112-ის შენობის მიმდებარე ტერიტორია. ღირებულება – 20 000 
ლარი. ტროტუარი (ფლეთილი ქვა)-280 მ2.

სპორტული და გასართობი მოედნები
	 კოსტავას გამზ. №22-თან და მესხიშვილის ქუჩის II გას. №4  და №6 კორპუსებს 

შორის არსებულ 2 სპორტულ მოედანს ჩაუტარდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 
ღირებულება – 48 958 ლარი.

	 სხვადასხვა უბანში მოეწყო 10 სპორტული მოედანი. ღირებულება – 426 925 ლარი.

	 მე-14 მკ/რ N44-
45 მიმდებარე 
ტერიტორიაზე მოეწყო 
ბავშვთა გასართობი 
კუთხე. ღირებულება – 
24 964 ლარი.

	 სხვადასხვა უბანში 5 
სპორტული მოედანი, 
XII მკ/რ #4 კორპუსთან 
საბავშვო მოედანი 
ეწყობა. ღირებულება – 
223 641 ლარი.



შენობა-ნაგებობების 
რეაბილიტაცია/რემონტი   

     მეგობრობის გამზ. N15,19,23 
კორპუსების ფასადებზე ჩატარდა 
სამღებრო სამუშაოები ღირებულება – 
409 999 ლარი.

     ჩეხოვის ქუჩა N10ა საცხოვრებელ 
კორპუსში განხორციელდა 
ტკეჩისკედლებიანი ფასადის 
გამაგრება. ღირებულება – 30 088 
ლარი. 

     N6  საბავშვო ბაღში მიმდინარეობს  
რემონტი, მიმდებარე ტერიტორია კი კეთილმოეწყობა. ღირებულება – 116 929 ლარი.

	 ვახუშტის ქუჩაზე არსებულ საჭიდაო დარბაზში ჩატარდა სარემონტო სამუშაოები 
ღირებულება – 47 984 ლარი.

	 წმ. ნინოს ქუჩა №1-ში  მდებარე კულტურის ცენტრის შენობაში ჩატარდა შიდა 
სარემონტო სამუშაოები. ღირებულება – 52 472 ლარი.

	 ბათუმის ქ. №30-ის I სადარბაზოს II და III სართულების ავარიულ აივნებს 
ჩაუტარდა სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. ღირებულება – 13 436 ლარი.

	 კლდიაშვილის. #8-ში მდებარე #20 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობას ჩაუტარდა 
გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები. ღირებულება – 43 824 ლარი.

	 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალურ თეატრში მიმდინარეობს საგრიმიოროების 
რეაბილიტაცია. ღირებულება – 115 993 ლარი.

	რუსთავის  ისტორიული მუზეუმის შენობაში განხორციელდა სველი წერტილების 
რეაბილიტაცია. ღირებულება – 12 980 ლარი.

სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია
	პირველ ეტაპზე, 11 კორპუსში განხორციელდა სტიქიის შედეგად დაზიანებული 

სახურავების აღდგენა. ღირებულება – 18 086 ლარი. მეორე ეტაპზე, სტიქიის 
შედეგად დაზიანებულ 31 კორპუსს ჩაუტარდა სახურავის რეაბილიტაცია. 

ღირებულება 305 823 ლარი. 

კოსტავას გამზ. №15,16-ის წინმდებარე ტერიტორიაზე და ბარათაშვილი – 
კოსტავას გადაკვეთაზე მოეწყო შუქნიშნები. ღირებულება – 55 456 ლარი.

შარტავას გამზ. №7-თან ცენტრალურ გზაზე მოეწყო შუქნიშნები, ჩატარდა 
ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები. ღირებულება – 29 787 ლარი.

მე-11 მკრ.  N7, N8 დევნილთა საცხოვრებელ შენობებში, მოეწყო სადარბაზოების 
შესასვლელები ( 7 შესასვლელი). ღირებულება – 9 881 ლარი.

სხვადასხვა სამუშაო



შარტავას გამზირზე არსებულ შუაგამყოფ ზოლზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები. ღირებულება – 187 180 ლარი.

მეგობრობის გამზირზე, მოეწყო გაზონები, მეგობრობის გამზ. #15-დან 
#27-კორპუსამდე მოეწყო დეკორატიული კედელი და ღობე. ღირებულება – 55 142 
ლარი.

რუსთავის № 1,6,11,17,20,21,23,27,31,36, 37, 40, 41, 43 საბავშვო ბაღებში განხორციელდა 
სველი წერტილებისა და წყალკანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია. 
ღირებულება 917 187 ლარი.

ქალაქის უბნებში, 7 მისამართზე მოეწყო სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერები, ე.წ. 
„მწოლიარე პოლიციელები“. ღირებულება – 23 600 ლარი.

წმინდა ნინოს ქუჩიდან ცენტრალურ პარკში ჩასასვლელ კიბეზე, ასევე, მიმდებარე 
ტერიტორიაზე განხორციელდა კეთილმოწყობის სამუშაოები. ღირებულება 50 740 
ლარი.

სანაპიროს ქუჩაზე მოეწყო სანიაღვრე ქსელი. ღირებულება – 42 479 ლარი. 

 მოეწყო 150 მ სარწყავი სისტემა 32მმ–იანი მილით. გაიწმინდა 375 სანიაღვრე ჭა, შეკეთდა 
102 სანიაღვრე ჭა და 700გ/მ კოლექტორი.

 მარჯანიშვილის ქ. #7 კორპუსის ეზოში მოეწყო ახალი სანიაღვრე, ჩაიდო 300 მმ-ის 
დიამეტრის 24 მეტრი გოფრირებული მილი;

 თბილისის  ქუჩის #37-ის ეზოში გაიწმინდა სანიაღვრე კოლექტორი და ორი სანიაღვრე, 
დამონტაჟდა დამატებითი ე.წ. შემკრები ჭა და სანიაღვრედან ცენტრალურ კოლექტორამდე 
ჩაიდო 48 მეტრი გოფრირებული მილი;

 1 მაისის ქუჩაზე #8 ისა და #10 -ის შორის მოეწყო დამატებითი სანიაღვრე ჭა და ჩაიდო 300 
მმ-იანი 6 მეტრი მილი;

 ფალიაშვილის ქუჩაზე არსებული სანიაღვრე კოლექტორის ამორტიზებული მილი 
შეიცვალა ახალი 400 მმ-იანი 6 მეტრი სიგრძის მილით.

 თბილისის ქუჩის #37 კორპუსის მიმდებარედ განხორციელდა ძველი სისტემის დემონტაჟი 
და ახალი 400 მმ-იანი 6 მეტრი სიგრძის გოფრირებული მილის მონტაჟი.

 მესხიშვილისა და თოდრიის ქუჩების კვეთაზე არსებულ წრეზე დამატებითი სანიაღვრე 
ქსელი მოეწყო, სადაც ჩაიდო 12 მეტრი 
სიგრძის და 300 მმ-იანი დიამეტრის 
გოფრირებული მილი.

ლესელიძის ქუჩაზე, #28 საცხოვრებელ 
კორპუსთან ჩატარდა სანიაღვრე 
ქსელის რეაბილიტაცია 50 მეტრ 
სიგრძის მონაკვეთზე, 200 მმ 
დიამეტრის ახალი მილი დამონტაჟდა. 

იაღლუჯის მთის ფერდობზე 
დამონტაჟდა 4 ც. 5 ტონიანი წყლის 
რეზერვუარი საიდანაც ირწყვება 3 ჰა-
მდე მიწის ნაკვეთი



 კულტურის და დასვენების პარკში 
დამონტაჟდა 26 ცალი ნაგვის ურნა

 ქალაქის 142 სკამს და 78 სანაგვე ურნას 
ჩაუტარდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 

 ლეონიძის, მოდებაძის, ტაშკენტის, 9 ძმა 
ხერხეულიძის, შევჩენკოს, ლერმონტოვის, 
მარჯანიშვილის, მეგობრობის გამზირის 
I და II გასასვლელებში, ვახუშტის, ვაჟა-
ფშაველას და ფალიაშვილის ქუჩებზე 
განთავსებული სანაგვე ურნებისათვის 
მოეწყო სპეციალური ე.წ. ,,ჯიბეები“

 სკვერებსა და ბაღებში კეთილმოეწყო 
ბორდიურები და ფილაქნები.

 აღდგენითი სამუშაოები ჩაუტარდა 
საცხოვრებელი კორპუსების ეზოებში 
განთავსებულ სპორტულ და საბავშვო 
გასართობ 12 მოედანს და 7 მინი სტადიონს 
მისამართებზე: XXI-მ/რ #21,  XII-მ/რ #20, 
მესხიშვილის #11 და სხვა

 31 ცალი ახალი ჩარჩო ცხაური დამონტაჟდა 
26 მისამართზე

 სათიბი მანქანით გაითიბა - 425 000 კვ/მ. 
ხელის ცელით გაიცელა - 408 380 კვ.მეტრი. 
ბენზო ცელით გაითიბა- 420 880 კვ/მეტრი 
ტერიტორია

 გარე განათების სისტემის რეაბილიტაციის 
ფარგლებში დამონტაჟდა 100 ცალი ახალი 
და 40 ცალი მეორადი სანათი.

 კოსტავას 18,19,21,22,23 კორპუსებზე 
შეიცვალა და დამონტაჟდა 120 ცალი ახალი 
და 80 ცალი გარემონტებული მინათების 
პროჟექტორი.

 მრავალსართულიან კორპუსებზე აღდგენილ 
იქნა ფასადების მხატვრული განათება.

 შეძენილი იქნა ამწე კალათა DAEWOO NO-
VUS SE რომლის აწევის სიმაღლე  43 მეტრია. 
ასევე, მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა. 
ჯამური ღირებულება 345 300 ლარი. 

 ქალაქის მასშტაბით დაირგო ა(ა)იპ 
„უზრუნველყოფის“ სანერგე მეურნეობაში 
გამოყვანილი 5600 ძირი სხვადასხვა 
ჯიშის ხე და დეკორატიული მცენარეები. 
იაღლუჯის ფერდობზე გაშენდა 3000 ძირი 
ელდარის ფიჭვი.



ძველი რუსთავის რეაბილიტაციის პროექტი

დასასრულს უახლოვდება ძველი რუსთავის რეაბილიტაციის პროექტი, რომლის ფარგლებშიც 
მთლიანად კეთილმოეწყობა კოსტავას გამზირის ცენტრალური ხიდიდან მთავარ მოედნამდე 
მონაკვეთი. 

პროექტი, რომელიც რუსთავის მერის დავით ჯიქიას ინიციატივით ხორციელდება, 
კოსტავას გამზირის N1-დან N17-მდე, ასევე ფიროსმანის ქუჩის N3, 5 საცხოვრებელი 
კორპუსების ფასადების რესტავრაცია–მოპირკეთებას და დეკორატიული მინათებების 
მოწყობას ითვალისწინებს. დაზიანებული შენობები გამაგრდა არმირებული ბადეებით და 
ილესება, დაზიანებული არქიტექტურული ორნამენტები ახლით შეიცვალა, კორპუსების 
ფასადები კი იღებება წყლისა და მტვრისგან დამცავი მაღალი ხარისხის საღებავით... შენობებზე 
დამონტაჟდა თანამედროვე სანათები, იცვლება სადარბაზოების შესასვლელი კარი, იღებება 
ხის ფანჯრები, მოეწყო საცრემლეები და მარკიზები.

რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში შეიცვალა სანიაღვრე სისტემაც.  გზაზე დაიგო 
არმირებული ბეტონის საფარი, მოეწყო ბაზალტის ბორდიურები. სავალი ნაწილის 
ზედაპირი მოპირკეთდა ბუნებრივი ფლეთილი ქვით; ტროტუარსა და გაზონს შორის მოეწყო 
ბაზალტის ქვით მოპირკეთებული დეკორატიული კედელი; გაზონები შემოიღობა ლითონის 
დეკორატიული ღობით და დამონტაჟდა სარწყავი სისტემა. ასევე, მოეწყო დაწნეხილი 
ფილებით გაფორმებული ტროტუარი, სადაც განთავსდება სკამები, სანაგვე ურნები და 
სასმელი წყლის შადრევნები; გზის სავალი ნაწილის გასწვრივ და ტროტუარზე დამონტაჟდა 
გარე განათების თანამედროვე სისტემა.

მომავალი წლისთვის იგეგმება ძველი რუსთავის რეაბილიტაციის პროექტის გაგრძელება. 
აღგენითი სამუშაოები განხორციელდება კოსტავას გამზირის მოედნიდან მეტალურგიის 
ქარხნისკენ მიმავალ მონაკვეთზე. 



“ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის” 
ფარგლებში, „რუსთავის კორპუსის“ მიერ შესრულებული 

სამუშაოები 11 თვის მონაცემებით

დამზადდა 473 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო პროექტი.

საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში, 
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 100%–იანი დაფინანსებით, რბილსაფარიანი გადახურვა 
შესრულდა 45 მისამართზე. გადაიხურა 21958.2 კვ.მ . ღირებულება – 317453.43 ლარი. 
6949 კვ.მ ქანობიანი სახურავი გაკეთდა 14 მისამართზე ღირებულებით, 116551.91 ლარი.

თანადაფინანსების პრინციპით (10% 
- 90%) შიდა წყალ-კანალიზაციის 
რიაბილიტაცია ჩატარდა 64 მისამართზე, 
შეიცვალა 3477.68 გრ.მ მილი, 
ღირებულებით 107798 ლარი.

წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია 
თანადაფინანსების პრინციპით, (20% 
- 80% შესრულდა 23 მისამართზე. 
შეიცვალა 1287 გრ.მ საწვიმარი მილი, 
ღირებულებით 29067.02 ლარი.

სადარბაზოს რკინის კარების დამზადება-მონტაჟის პროგრამით, თანადაფინანსების 
პრინციპით  (10%-90%) დამონტაჟდა 168 ცალი რკინის კარები, ღირებულებით 132085.64 
ლარი.

სადარბაზოს შიდა რემონტი თანადაფინანსების პრინციპით 10% - 90%, შესრულდა 5 
მისამართზე, ღირებულება 18018.76 ლარი.

პანელოვან შენობათა სართულებშუა ნაპრალების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 
თანადაფინანსების პრინციპით (10% - 90%) შესრულდა 9 მისამართზე, 6191.3 კვ.მ 
ღირებულებით–42764.26 ლარი.

სენსორული განათების მოწყობა სართულის უჯრედზე თანადაფინანსების პრინციპით, 
(მე-5 სართულის ჩათვლით 20% - 80%,  მაღალსართულიანის – 40% - 60%) შესრულდა 
22 მისამართზე, ღირებულება – 30763.7 ლარი.

სადარბაზოს შესასვლელი რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის შეკეთება თანადაფინანსების 
პრინციპით (10% - 90%) განხორციელდა 8 მისამართზე, (სადარბაზოს რაოდენობა 22) 
ღირებულებით 27147 ლარი.

ამხანაგობის კუთვნილი ტერიტორიის დაფიქსირება თანადაფინანსების პრინციპით 
(50% - 50%) შესრულდა 9 მისამართზე, ღირებულებით 5061.3 ლარი.



ენერგოეფექტური 
სამუშაოები

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 
„მდგრადი განვითარებისა და პოლიტიკის 
ცენტრთან“ (SDAP) ერთად, ახორციელებს 
პროექტს - „ქალაქ რუსთავში სამი საბავშვო 
ბაღის რეკონსტრუქცია ენერგოეფექტურობის 
მაღალი სტანდარტის მიღების და 
ნახშიროჟანგის ემისიების შემცირების 
მიზნით“.
პროექტი რუსთავის #40, #41, #6 
საბავშვო ბაღების სრულ ენერგოეფექტურ 
რეაბილიტაციას, კერძოდ: გათბობისა და 
ცხელი წყლის მომარაგების სისტემების 
(მზის კოლექტორებთან კომბინაციაში), 
მოდინებული-გამწოვი სავენტილაციო 
სისტემის, ენერგოეფექტური ფანჯრების 
დამონტაჟებას, ასევე, შიდა და გარე 
კონსტრუქციების სრულ დათბუნებას 
ითვალისწინებს.
პროექტი ევროკავშირის ,,მერების 
შეთანხმების’’ სადემონსტრაციო პროექტების 
პროგრამის ფარგლებში, 2015 წლის 
ნოემბრიდან ხორციელდება და მისი 
მთლიანი ბიუჯეტი 808 765 ევროს შეადგენს, 
სადაც 20% - 162 238 ევრო ქალაქ რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის მერიის წილია.
რუსთავის მუნიციპალიტეტმა 2011 წელს 
ხელი მოაწერა ევროკავშირის ,,მერების 
შეთანხმების“ ხელშეკრულებას, რომლის 
თანახმადაც, 2020 წლისათვის, ქალაქის 
ტერიტორიაზე CO 2 -ის გამოფრქვევა 20%-
ით უნდა შემცირდეს. ამ მიზნის მისაღწევად, 
2016 წლის განმავლობაში ქალაქში არაერთი 
სამუშაო ჩატარდა, მათ შორისაა ქალაქის 
გარე განათების რეაბილიტაცია, რომლის 
ფარგლებში ეტაპობრივად მიმდინარეობს 
ძველი ნათურების ენერგოდამზოგველი 
ნათურებით ჩანაცვლება, ასევე, აქტიურად 
მიმდინარეობს გამწვანების ღონისძიებები.


