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ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 

ბიუჯეტის მიმოხილვა 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2021 წლის დამტკიცებულმა გეგმამ შეადგინა 50 

603,2 ათ. ლარი, (ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N223 17.12.2020წ. დადგენილების თანახმად; 

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი N190020020.35.160.016659), განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით 

ბიუჯეტის პარამეტრები დაზუსტდა და განისაზღვრა 74 415.0 ათ. ლარით. 

 

 

დასახელება 
2021 წლის 

გეგმა 

მათ შორის: 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი  

2021 წლის 
ფაქტი 

მათ შორის: 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი  

შემოსავლები 56 696,5 8 787,3 62 866,1 8 781,0 

გადასახადები 41 900,9   45 157,5   

გრანტები 9 852,3 8 787,3 10 439,8 8 781,0 

სხვა შემოსავლები 4 943,3   7 268,8   

ხარჯები 51 695,1 2 129,8 48 113,6 1 598,1 

შრომის ანაზღაურება 17 267,5 183,2 17 113,8 180,8 

საქონელი და მომსახურება 14 949,7 414,8 13 689,1 384,0 

პროცენტი 1 220,8   1 194,2   

სუბსიდიები 5 114,0   4 981,6   

გრანტები 5,2   5,0   

სოციალური უზრუნველყოფა 4 563,0 13,8 4 336,0 9,7 

სხვა ხარჯები 8 575,0 1 518,0 6 793,9 1 023,6 

საოპერაციო სალდო 5 001,4 6 657,4 14 752,5 7 182,9 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 12 367,9 6 974,8 4 385,3 6 408,9 

ზრდა 22 469,9 6 974,8 18 416,7 6 408,9 

კლება 10 102,1   14 031,4   

მთლიანი სალდო -7 366,5 -317,4 10 367,2 774,0 

ფინანსური აქტივების ცვლილება -7 616,5 -317,4 10 121,4 774,0 

ზრდა 0,0 0,0 10 121,4 774,0 

ვალუტა და დეპოზიტები     10 121,4 774,0 

კლება 7 616,5 317,4 0,0 0,0 

ვალუტა და დეპოზიტები 7 616,5 317,4     

ვალდებულებების ცვლილება -250,0 0,0 -245,8 0,0 

კლება 250,0 0,0 245,8 0,0 

საშინაო 250,0   245,8   

ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 



 

 

შემოსულობები 

 

 

 

 

2021 წლის ბიუჯეტში შემოსავლების სახით მობილიზებულია 62 866,1 ათ. ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო 

მაჩვენებლის 111 პროცენტია. 

გადასახადების სახით მობილიზებულია 45 157,5 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 108 პროცენტია, მათ 

შორის: 

• საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 8 644,6 

ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (8 000,0 ათ. ლარი) 108 პროცენტია. 

• უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 15,4 ათ. ლარი, 

რაზეც საპროგნოზო მაჩვენებლი არ ყოფილა განსაზღვრული.  

• ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 313,3 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (100,0 ათ. ლარი) 313 პროცენტია. 

• სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით მობილიზებულია 22,3 ათ. ლარი, 

რაზეც საპროგნოზო მაჩვენებლი არ ყოფილა განსაზღვრული.  

• არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით მობილიზებულია 3 861,6 ათ. 

ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (2 400,0 ათ. ლარი) 161 პროცენტია. 

• დამატებითი ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 32 300,3 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (31 400,9ათ. ლარი) 103 პროცენტია. 

გრანტების სახით მობილიზებულია 10 439,8 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (9 852,3 ათ. ლარი) 106 

პროცენტია, მათ შორის: 
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გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები არაფინანსური 
აქტივების კლება

2020 წლის 
ფაქტი

2021 წლის 
გეგმა

2021 წლის 
ფაქტი



 

 

• საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტების სახით მობილიზებულია 30,6 ათ. ლარი, 

რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (65,0 ათ. ლარი) 47 პროცენტია. 

• მიზნობრივი ტრანსფერის სახით მობილიზებულია 500,0 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 

(500,0 ათ. ლარი) 100 პროცენტია. 

• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მობილიზებულია 9 909,2 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (9 287,3 ათ. ლარი) 107 პროცენტია. 

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 7 268,8 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (4 943,3 ათ. ლარი) 110 

პროცენტია (იხ. ცხრილი). 

ათასი ლარი 

დასახელება გეგმა ფაქტი % 

სხვა შემოსავლები 4 943,3 7 268,8 147 

შემოსავლები საკუთრებიდან 612,0 1 550,9 253 

პროცენტები 400,0 1 181,5 295 

დივიდენდები 12,0 0,0 0 

რენტა 200,0 369,4 185 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                      109,0 254,8 234 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და 
სხვა) გადაცემიდან 

91,0 114,6 126 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 1 751,3 2 333,1 133 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1 733,3 2 288,8 132 

სანებართვო მოსაკრებელი 110,0 258,2 235 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი   0,0 0,1 100 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0,8 1,0 125 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 722,5 957,0 132 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის 

900,0 1 072,4 119 

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის 
ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი 

0,0 0,3 300 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 18,0 44,3 246 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 18,0 44,3 246 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები  2 100,0 2 487,5 118 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 480,0 897,2 187 

 

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 14 031,4 ათ. ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 

(10 102,1ათ. ლარი) 139 პროცენტია, სადაც 82 % მიწის გაყიდვის შემოსავლიდან არის. 

 
 
 
 
 
 



 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებები 

2021 წლის განმავლობაში მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე აღებული ვალდებულების 

ფარგლებში დაფინანსდა 245,8 ათ. ლარი და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის 

ნაშთი 2022 წლის დასაწყისისთვის განისაზღვრება 21 946,1 ათასი ლარით. 

 

 

N დასახელება 
ვალის 

ოდენობა 

1 
საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტით ქონების (კომპაქტორიანი თვითმცლელი 
ნაგავმზიდები და ნარჩენების კონტეინერები) გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში 

495,4 

2 
საქართველოს ურბანული ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროგრამით 40 ერთეული ავტობუსის 
შეძენა 

21 450,7 

სულ: 21 946,1 

 

 

 

 

 

 
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2021 წლის გეგმა 2021 წლის ფაქტი 

ფინანსური აქტივების ცვლილება -7 616,5 10 121,4 

ზრდა 0,0 10 121,4 

კლება 7 616,5 0,0 

 
 
 
 
 
 
 

ინფორმაცია ბიუჯეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთების მდგომარეობის შესახებ 

ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში 2020 წლის ბოლოს ფულადი სახსრების ნაშთმა, 

რომელიც გაიწერა 2021 წლის ბიუჯეტში შეადგინა 7 616,5 ათ. ლარი, საიდანაც 317,4 ათ. ლარი შეადგინა კაპიტალური 

ტრანსფერების ნაშთმა, ხოლო ადგილობრივი სახსრების ნაშთი იყო 7 299,1 ათ. ლარი. 

 2021 წლის ბოლოს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთი დაფიქსირდა 

18 066,4  ათ. ლარის ოდენობით, საიდანაც 1 382,5 ათ. ლარი - კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთია, 37,4 ათ. ლარი - 

მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთია, ხოლო ადგილობრივი ფულადი სახსრების ნაშთი დაფიქსირდა - 16 646,4 ათ. ლარი. 

 2021 წლის ბოლოს დაფიქსირებული ნაშთის დეტალიზაცია: 



 

 

➢ კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში დარჩენილი 1 382,5 ათ. ლარიდან 1 023,4 ათ. ლარი მიმართულ იქნა 

გამრავალწლიანებული ხელშეკრულებებით შესასრულებელი და ვალდებულებით გადასული 

ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისათვის 2022 წლის ბიუჯეტში, ხოლო დარჩენილი 359,1 ათ. ლარი, 

საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებისთანავე, მიმართულ იქნება სხვა პრიორიტეტულ კაპიტალურ 

პროექტებზე. 

➢ დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის 

ფარგლებში დარჩენილი 37,4 ათ. ლარი მიმართულ იქნა სამხედრო აღრიცხვის სამსახურის 

ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯებისა და სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების 

დასაფინანსებლად 2022 წლის ბიუჯეტში. 

➢ ადგილობრივ ფულადი სახსრების ნაშთად დარჩენილი 16 646,4 ათ. ლარი შემდეგნაირად ფორმულირდება: 

✓ 10 311,4 ათ. ლარი არის ჭარბი შემოსავლებით მიღებული სახსრები, კერძოდ:  გადასახადებიდან 

მიღებული შემოსავალი 3 256,6 ათ. ლარი, სხვა შემოსავლები 2 325,4 ათ. ლარი და არაფინანსური 

აქტივების კლება 3 929,4 ათ. ლარი.  ჭარბი შემოსავლები დაფიქსირდა ნოემბერ - დეკემბრის თვეში. ასევე 

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 27 დეკემბრის N2374 განკარგულებით საჯარო ფინანსების მართვის 

რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების 

მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, 2021 წელს განსაზღვრული ღონისძიებების  

შესრულებიდან გამომდინარე ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტს გამოეყო ქვეყნის მაშტაბით 

მაქსიმალური ტრანსფერი 800 ათ. ლარის ოდენობით. 

✓ 3 703,9 ათ. ლარი წარმოადგენს 2021 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში დარჩენილ ნაშთს, რომელიც უკვე 

გაწერილია 2022 წლის ბიუჯეტში შესაბამისი მრავალწლიანი და გარდამავალი ასიგნებების მიხედვით. 

✓ 2 631,1 ათ. ლარი არის 2021 წლის ბოლოს დარჩენილი ეკონომიები, რომლებიც მიიმართა 2022 წლის 

ბიუჯეტის სხვადასხვა პროგრამებსა და პრიორიტეტულ მიმართულებებზე. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2021 წლის ხარჯვითი ნაწილის გეგმამ შეადგინა 

74 165,0 ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ 66 530,3 ათ. ლარი, გეგმის 90%. 

საერთო დანიშნულების მომსახურება დაფინანსდა გეგმის - 95%, თავდაცვა - 89%, ეკონომიკურ საქმიანობა - 

92%, გარემოს დაცვაზე - 98%, საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე - 80%, განათლება, დასვენება, კულტურასა და 

რელიგიაზე - 91% და ჯანდაცვასა და  სოციალურ დაცვაზე -95%. 
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ფუნქციონალურ ჭრილში 
ათას ლარებში 

დასახელება 
2020 წლის 

ფაქტი 

2021 წელი 

გეგმა ფაქტი 

1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 7 150,1     8 716,1     8 256,8     

2. თავდაცვა და უსაფრთხოება 269,5     296,9     264,3     

3. ეკონომიკური საქმიანობა 11 297,7     8 842,4     8 125,3     

4. გარემოს დაცვა 5 505,1     9 453,6     9 242,7     

5. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 8 765,6     19 033,1     15 195,5     

6. განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 19 957,6 22 999,3 20 839,6 

7. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 3 829,4 4 823,6 4 606,0 

ჯამი 56 775,0     74 165,0     66 530,3     

 
 

 

 

 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 

დასახელება 
2021 წლის 

გეგმა 
2021 წლის 

ფაქტი 
% 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 8 716,1     8 256,8     95 

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1 579,4     1 458,4     92 

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 4 875,5     4 662,6     96 

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამღლების ხელშეწყობა 54,4     54,4     100 

სარეზერვო ფონდი 801,9     706,9     88 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების 
მომსახურება/დაფარვა 

1 224,8     1 197,8     98 

რუსთავის მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 100,0     96,8     97 

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა 80,0     80,0     100 

 

 

თავდაცვა და უსაფრთხოება 

დასახელება 
2021 წლის 

გეგმა 
2021 წლის 

ფაქტი 
% 

თავდაცვა და უსაფრთხოება 296,9     264,3     89 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 296,9     264,3     89 

 

 

 

 

 



 

 

ეკონომიკური საქმიანობა 

დასახელება 
2021 წლის 

გეგმა 
2021 წლის 

ფაქტი 
% 

ეკონომიკური საქმიანობა 8 842,4     8 125,3     92 

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 4 492,2     3 932,7     88 

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება 839,5     818,0     97 

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 291,8     283,6     97 

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება 3 219,0     3 091,0     96 

 

 

 

 

გარემოს დაცვა 

დასახელება 
2021 წლის 

გეგმა 
2021 წლის 

ფაქტი 
% 

გარემოს დაცვა 9 453,6     9 242,7     98 

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 5 968,2     5 886,3     99 

მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, განვითარება 1 944,2     1 878,9     97 

ცხოველთა მონიტორინგი 377,8     373,6     99 

რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა 624,7     589,9     94 

სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია 538,8     514,0     95 

 

 

 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 

დასახელება 
2021 წლის 

გეგმა 
2021 წლის 

ფაქტი 
% 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 19 033,1     15 195,5     80 

ბინათმშენებლობა 6 846,3     5 567,3     81 

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია  1 159,4     1 016,3     88 

ამხანაგობების ხელშეწყობა 2 535,5     2 174,3     86 

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია  1 666,5     1 067,0     64 

კომუნალური მეურნეობის განვითარება 8 165,2     6 304,5     77 

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია 8 165,2     6 304,5     77 

გარე განათება 1 933,0     1 906,1     99 

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 1 933,0     1 906,1     99 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯების საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 2 088,7     1 417,6     68 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია  590,9     170,5     29 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 411,7     378,1     92 

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური 
ზედამხედველობა 

478,4     323,8     68 

ექსპერტიზის ხარჯები  50,0     13,1     26 

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა 557,7     532,1     95 

განმარტება:  
1. საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია - აღნიშნული პროგრამის ღონისძიებებზე 

გამოცხადებული იქნა ტენდერები რომლებიც არ შედგა და დაიგეგმა 2022 წლის ბიუჯეტში. 
2. შენობების ფასადების რეაბილიტაცია - აღნიშნული პროგრამის ღონისძიებებზე გამოცხადებული იქნა ტენდერები 

რომლებიც არ შედგა და დაიგეგმა 2022 წლის ბიუჯეტში. 
3. ექსპერტიზის ხარჯები - პროექტები გაგზავნილ იქნა ექსპერტიზაზე რაზედაც ვერ ვერ განხორციელდა შესაბამის 

საანგარიშო პერიოდში ექსპერტიზა და ვერ მოხდა დასკვნების დამზადება. 
4. საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა -  ობიექტების რაოდენობიდან 

გამომდინარე ვერ მოხერხდა სახელშეკრულებო თანხების ათვისება და ხელშეკრულებაში შეტანილი ცვლილების 
სესაბამისად დაიგეგმა 2022 წლის ბიუჯეტში. 

 



 

 

განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 

დასახელება 
2021 წლის 

გეგმა 
2021 წლის 

ფაქტი 
% 

განათლება 13 488,1     11 816,2     88 

სკოლამდელი განათლება 12 836,5     11 224,8     87 

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 9 385,6     8 723,5     93 

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა  2 925,5     1 992,5     68 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა 525,4     508,9     97 

ზოგადი განათლება 215,6     170,5     79 

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/ 
რეაბილიტაცია  

215,6     170,5     79 

უმაღელესი განათლება 436,0     420,9     97 

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება 436,0     420,9     97 

დასვენება, კულტურა და რელიგია 9 511,1     9 023,4     95 

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 4 497,7     4 045,4     90 

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 966,6     948,8     98 

რაგბის ხელშეწყობა 510,0     509,6     100 

კალათბურთის ხელშეწყობა 1 375,0     1 374,4     100 

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია   1 646,1     1 212,6     74 

მომსახურება კულტურის სფეროში 2 373,8     2 365,8     100 

თეატრის ხელშეწყობა 983,4     981,8     100 

მუზეუმის ხელშეწყობა 323,8     322,7     100 

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 428,1     428,0     100 

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება 538,6     534,0     99     

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნუკური უზრუნველყოფა 100,0     99,2     99  

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 10,0     6,6     66 

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა 10,0     6,6     66 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და 
რელიგიის სფეროში 

2 629,6     2 605,7     99 

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 583,8     583,8     100 

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები 156,9     149,1     95 

          სახელოვნებო განათლების დაფინანსება 1 169,0     1 160,9     99 

          სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების 
პროგრამა 

719,8     711,9     99 

განმარტება:  

1. რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა - აღნიშნული პროგრამა ფუნქციონირებს მომართვიანობის შესაბამისად. 

2. სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა - აღნიშნული პროგრამის ღონისძიებებზე 
გამოცხადებული იქნა ტენდერები რომლებიც არ შედგა და დაიგეგმა 2022 წლის ბიუჯეტში. 

 

 

 

 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 

დასახელება 
2021 წლის 

გეგმა 
2021 წლის 

ფაქტი 
% 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 1 816,9     1 713,4     94 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა 343,9     333,5     97 

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება 879,0     795,0     90 

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით 
დახმარება 

139,0     138,1     99 

აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება 402,5     398,3     99 



 

 

დასახელება 
2021 წლის 

გეგმა 
2021 წლის 

ფაქტი 
% 

გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და 
დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება 

52,5     48,4     92 

სოციალური დაცვა 3 006,7     2 892,6     96 

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 53,0     51,7     98 

დიალიზით დაავადებულთა დახმარება 53,0     51,7     98 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 75,8     57,8     76 

შშმ პირთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (კომუნალურის 
დაფინანსება) 

68,6     50,6     74 

მკვეთრად შშმ ტოტალურ უსინათლოთა გამცილებელი 7,2     7,2     100 

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 1 764,4     1 726,6     98 

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება 0,9     0,6     67 

მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა 460,2     453,8     99 

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება 1 303,3     1 272,3     98 

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა 13,7     13,7     100 

საბრძოლო ოპერაციებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთიანობისათვის 
დაღუპულთა ოჯახების მატერიალური დახმარება 

13,7     13,7     100 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 567,9     544,8     96 

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 476,2     472,0     99 

სოციალური დახმარების პროგრამა 69,5     68,1     98 

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი 
ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა 

4,7     4,7     100 

ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა 17,5     0,0     0 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები სოციალური დაცვის სფეროში 532,0     498,0     94 

სარიტუალო მომსახურებები 20,0     13,8     69 

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე 76,4     75,2     98 

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 369,7     361,2     98 

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამა 34,9     27,7     79 

დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა 
ოჯახების მატერიალური დახმარება 

7,0     7,0     100 

სტუდენტთა სოციალური დახმარება 24,0     13,1     55 

განმარტება:  

1. სარიტუალო მომსახურებება - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე. 

2. ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა - აღნიშნულ პროგრამაზე მომართვიანობა მოხდა 2021 წლის 
ოქტომბრის თვეში, შესაბამისად პროგრამის განხორციელბა ვერ მოესწრო საანგარიშო პერიოდში და დაფინასება 
მოხდება 2022 წლის ბიუჯეტიდან. 

3. სტუდენტთა სოციალური დახმარება - არსებული COVID-19 ეპიდ. ვითარებიდან გამომდინარე სწავლება 
მიმდინარეობდა ონლაინ რეჟიმში, რამაც გამოიწვია სტუდენტთა მგზავრობის დაფინანსების მომართვიანობის 
შემცირება. 

 

 

 

 

გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2021 წლის გადასახდელების ნაწილის გეგმამ 

შეადგინა 74 415,0 ათ. ლარი, მთლიანმა საკასო ხარჯმა – 66 776,1 ათ. ლარი. კონკრეტული მუხლების მიხედვით: 

შრომის ანაზღაურება დაფინანსდა გეგმის - 99%–ით, საქონელი და მომსახურება – 91%-ით, სასესხო ვალდებულებების 

პროცენტი – 98%-ით, სუბსიდია – 97%–ით, გრანტები – 96%-ით, სოციალური უზრუნველყოფა – 95%-ით, სხვა ხარჯები – 

79%-ით, არაფინანსური აქტივების ზრდა – 82%-ით, ვალდებულებების კლება – 98%-ით. 

 



 

 

 

 

პროგრამ. 

კოდი 
პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა 

2021 წლის 

გეგმა 

2021 წლის 

ფაქტი 
შესრულება % 

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 8 554,2 8 060,1 94% 

01 01 
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის 

უზრუნველყოფა 
6 806,3 6 439,7 95% 

01 01 01 ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  1579,4 1 458,4 92% 

01 01 02 ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 4 875,5 4 662,6 96% 

01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 297,0 264,4 89% 

01 01 04 საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა 54,4 54,4 100% 

01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 1 747,9 1 620,5 93% 

01 02 01 სარეზერვო ფონდი 93,1 0,0  

01 02 02 
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და 

სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 
4,0 3,6 91% 

01 02 03 
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და 

დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა 
1 470,8 1 440,0 98% 

01 02 04 მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 100,0 96,8 98% 

01 02 05 ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა 80,0 80,0 100% 

განმარტება:  

1. სარეზერვო ფონდი - 2021 წლის ბიუჯეტში განსაზღვრულ იქნა 802,0 ათ. ლარით საიდანაც გადახდამ შეადგინა 706,9 ათ. 
ლარმა. 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა (01 02 04) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ "ქ.რუსთავის მუნიციპალური არქივი" 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 
2021 წლის მანძილზე მიღებულ განცხადებათა რაოდენობამ შეადგინა 1916 ერთეული; 
დადებითად დაკმაყოფილებულ იქნა 1055 განცხადება.  
 საარქივო დაცვაზე შესანახად მიღებული დოკუმენტაცია - 2176 ერთეული. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

კანონმდებლობის შესაბამისად 
დოკუმენტაციის დაცვა-შენახვის 
უზრუნველყოფა, დოკუმენტების 
მიღება, აღრიცხვა და საქმეთა 
ფორმირება ნომენკლატურის 
შესაბამისად, მასალების ფიზიკურ 
მდგომარეობაზე კონტროლი და 
სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების 
დაცვის უზრუნველყოფა, შენობა-
ნაგებობების და სახანძრო 
უსაფრთხოების დაცვა. ორგანიზაცია 
დაწესებულებებისა და მოქალაქეთა 
მომსახურების სერვისის 
გაუმჯობესება 

მიღწეული 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია 
კანონმდებლობის შესაბამისად 
დოკუმენტაციის დაცვა-შენახვა, 
დოკუმენტების მიღება, 
აღრიცხვა და საქმეთა 
ფორმირება ნომენკლატურის 
შესაბამისად, მასალების 
ფიზიკურ მდგომარეობაზე 
კონტროლი და სანიტარულ 
ჰიგიენური ნორმების დაცვა, 
შენობა-ნაგებობების და 
სახანძრო უსაფრთხოების დაცვა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

დამუშავებული და 
აღწერილია 

1700 1920 1916     

გაწეული  
მომსახურება 

2400 2510 2176   



 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

ქვემო ქართლის რეგიონელი  განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა (01 02 05) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ "ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო" 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს მიზანია მხარი დაუჭიროს 
ეკონომიკურ განვითარებას,  ინვესტიციების წახალისებას, არსებული მცირე და საშუალო 
საწარმოების და დამწყები მეწარმეების დაკავშირების გზით.   
2021 წელს სააგენტოს მიერ მოძიებული იქნა ინვესტორი მაკედონიიდან ივანე პეტრუშევსკი, 
რომელმაც რუსთავში შეიძინა აუქციონის წესით 300 000 ლარად მიწის ნაკვეთი გაძარცული 
შენობა-ნაგებობებით. 2021 წელს  მან უკვე პოლიეთილენის გადამუშავებისთვის შეიძინა 
სათანადო ტექნიკა და უკვე 1, 4 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა 35 ახალი 
სამუშაო ადგილის შექმნით. 
სააგენტოს ხელშეწყობით   შ.პ.ს. „ეი-ემ-ბი ელოის“-ის მიერ აშენდა სილიკომანგანუმის 
ქარხანა, ამოქმედდა 2021 წლის მარტში განხორციელდა 2,5 მლნ ა.შ.შ. დოლარის 
ინვესტიცია,  დასაქმდა 110 ადამიანი, ხოლო ამის შემდგომ პერიოდში 2021 წელს ქარხანამ 
აწარმოა და ექსპორტტირება გაუკეთა  8 000 000 ა.შ.შ დოლარის პროდუქციას. მიმდინარეობს 
სამუშაოები სილიკომანგანუმის ახალი ინდუქციური ღუმელის ასამოქმედებლად, რაშიც 
დამატებით 4,5 მლნ ა.შ.შ. დოლარის ინვესტიცია იდება. 
სააგენტომ 2021 წელს მოიძია ქართველი ინვესტორი შ.პ.ს. ჯეოინტერპრაიზი, კლინკერის 
საფქვავი ლითონის ბურთულების საწარმოებლად რომელმაც შეიძინა რუსთავში უმოქმედო 
საწარმო 100 000 ა.შ.შ დოლარად და მოახდინა რეკონსტრუქცია. უკვე შესყიდული აქვთ 
უცხოური ტექნოლოგიური ხაზი. შეიქმნაა 45 ახალი სამუშაო ადგილი და განხორციელდა 1, 7 
მილიონი ლარის ინვესტიცია. იგეგმება კიდე  კიდევ 1 მილიონი ევროს ღირებულების 
ინვესტირება. ეს კომპანია აქტიურად გეგმავს უკვე მიმდებარე ტერიტორიაზე 1.2 მლნ ა.შ.შ 
დოლარის დამატებით ინვესტირებას მზის ელექტროსადგურის მოსაწყობად. ჩვენი 
ხელშეწყობით ქონების სააგენტოში 12 500 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის ამ მიზნით შესაძენად 
განაცხადი უკვე შეტანილი აქვთ. 
სააგენტოს ხელშეწყობით შენდება მეორადი ბოთლების გადამამაუსავებელი ქარანა 
,,პოლივიმი"სადაც უკვე შეძენილია შსაბამისი ღუმელი, განხორციელდა 3 მლნ.ლარის 
ინვესტიცია. იგეგმება დამატებით კიდევ დაახლოებით 1 მლნ ლარის ინვესტირება.  
სააგენტოს ინიციატივით და ხელშეწყობით ხორციელდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 
სოფ. მარტყოფში ფარმაცევტული საწარმოს მშენებლობა. 2021 წელს შ.პ.ს. ავალენზმა უკვე 
შეისყიდა 10 200 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი, უკვე განხორციელებულია 2 მლნ ა.შ.შ დოლარის 
ინვესტიცია, მიმდინარეობს  მშენებლობა, რომლის საბოლოო საინვესტიციო საინვესტიციო 
ღირებულება 6 მლნ ა.შ.შ. დოლარს შეადგენს. 
„ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“ აქტიურად მუშაობდა და მუშაობს 
ქვემო ქართლის რეგიონის - ტურიზმის კონცეფციაზე,  რისი მიზანიცაა  ქვემო ქართლის 
რეგიონის ცნობადობის ამაღლებაზე, ამ მიზნით 2021 წელს ჩვენი ინიციატივით და კერძო 
ინვესტორთა ჩართულობით გამოიცა ქვემო ქართლში გავრცელებული სხვადასხვა 
ეროვნული კერძების რეცეპტების და პროდუქციის ამსახველი საინფორმაციო წიგნი. 
7.2021 წელს ჩვენს მიერ ბიზნესმენთა ჩართულობით განხორციელდა სოციალური პროექტი 
და რუსთავის, გარდაბნის, მარნეულის, ბოლნისის, თეთრიწყაროს და წალკის 350 
სოციალურად დაუცველ ოჯახს საჩუქრად გადაეცა 25 000 ლარის სასურსათო პაკეტი. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 
სოციალურ-ეკონომიკურად 
განვითარებული ქვემო ქართლის 
რეგიონი 

მიღწეული შედეგი 

ხელშეწყობილია ქვემო 
ქართლის რეგიონის 
სოციალურ-ეკონომიკურად 
განვითარება 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

მოზიდული 
ინვესტიციების 

რაოდენობა 

განხორციელდა 
1 ინვესტიცია 

დაგეგმილია 2 
ინვესტიცია 

განხორციელდა 
7 პროექტი 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

როგრამ. 

კოდი 
პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა 

2021 წლის 

გეგმა 

2021 წლის 

ფაქტი 

შესრულება 

% 

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 28 514,3 23 934,1 84% 

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 5 623,4 5 034,3 90% 

02 01 01 გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 4 492,2 3 932,7 88% 

02 01 02 გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება 839,5 818,0 97% 

02 01 03 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 291,8 283,6 97% 

02 02 წყლის სისტემების განვითარება 538,8 514,0 95% 

02 02 01 სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა 538,8 514,0 95% 

02 03 გარე განათება 1 933,0 1 906,1 99% 

02 03 01 გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა 1 933,0 1 906,1 99% 

02 04 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია 4 901,7 3 563,4 73% 

02 04 01 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 590,9 170,5 29% 

02 04 02 საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია 1 159,4 1 016,3 88% 

02 04 03 შენობების ფასადების რეაბილიტაცია 1 666,5 1 067,0 64% 

02 04 04 მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია 1 484,9 1 309,6 88% 

02 05 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 2 535,5 2 174,3 86% 

02 06 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 8 265,2 6 403,8 77% 

02 06 01 
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-

პატრონობა 
8 165,2 6 304,5 77% 

02 06 02 სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა 100,0 99,2 99% 

02 07 მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება 3 219,0 3 091,0 96% 

02 08 საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 411,7 378,1 92% 

02 09 
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური 

ზედამხედველობა და ექსპერტიზა 
528,4 336,8 64% 

02 10 რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა 557,7 532,1 95% 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (02 01)  

პროგრამის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური; ა(ა)იპ "რუსთავსერვის ცენტრი" 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანი - ქალაქ რუსთავში არსებული გზებისა და მარეგულირებელი ნიშნების 
მოწესრიგება და ქალაქში, როგორც სატრანსპორტო საშუალებებისათვის ასევე 
მოქალაქეთათვის  კომფორტული გადაადგილებისათვის საჭირო გარემოს შექმნა. 
2021 წელს განხორციელდა საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის 
სამუშაოები. სამუშაოები მოიცავდა  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული 
მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული 
ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ორმული დამუშვება 
მოხდა როგორც შიდაკვარტალურ, ასევე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე. 
ქალაქში მოწესრიგდა საგზაო ნიშნების და მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის არსებული 
გადასასვლელები, დაემატა ახალი ნიშნები, ამასთან მოწესრიგდა ბორდიურები და 
სხვადასხვა ლოკაციებზეც მოეწყო ახალი ბორდიურები.  
 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი 

ქალაქ რუსთავში არსებული გზებისა 
და მარეგულირებელი ნიშნების 

მოწესრიგება და ქალაქში, როგორც 
სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის ასევე 
მოქალაქეთათვის  კომფორტული 

მიღწეული 
შედეგი 

 ქალაქ რუსთავში 
მოწესრიგებულია არსებული 
გზები და მარეგულირებელი 
ნიშნები და შექნილია 
კომფორტული 
გადაადგილებისათვის საჭირო 
გარემო მოქალაქეებისთვის, 



 

 

გადაადგილებისათვის საჭირო 
გარემოს შექმნა  

როგორც სატრანსპორტო 
საშუალებებით და ასევე ფეხით 
გადაადგილებისთვის  

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

რეაბილიტირებული 
გზები 

2020 წელს 
განხორციელდა 
12 - პროექტი 

2021 წელს 
დაგეგმილია 9  
პროექტის 
განხორციელება 

2021 წელს 
განხორციელდა 

9  პროექტი 
  

გზებზე 
რეაბილიტირებული 
ორმული 
მონაკვეთების 
ფართობი 

2020 წლის 
ბოლომდე 
შეკეთდება 
9500კვ.მ. და 
ამოივსება 4 კმ 
ბზარი 

2021 წელს 
შეკეთდება 8000 
კვ.მ და 
ამოივსება 10 კმ 
ბზარი 

2021 წელს 
შეკეთდა 7800 

კვ.მ 
  

დამონტაჟებული 
საგზაო ნიშნები და 
ზებრა 
გადასასველელების 
დახაზვა 

2020 წელს 
დამონტაჟდა 30 
საგზაო ნიშანი 
და დაიხაზა 15 
მისამართზე 

2021 წელს 
გამოიცვლება 
მოთხოვნის 
შესაბამისად  

2021 წელს 
დამონტაჟდა 
185 საგზაო 

ნიშანი და 200 
გრძივი მეტრი 

ბუგაროვკი 

  

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (02 01 01)  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური; 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და 
ამორტიზირებული გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია.  
კერძოდ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო 9 პროექტის განხორციელება.  
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გზებისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაციის სამუშაოები, რისთვისაც 
2021 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა 9 ტენდერი, 2021 წლის განმავლობაში 
გაფორმებული ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 4 454,9 ათასი ლარი, 
მათ შორის  2021 წლის განმავლობაში დასრულდა 6 პროექტი,  
გამრავალწლიანების შედეგად 2022 წელში გადავიდა 464,6 ათ. ლარის ღირებულების 
სამუშაოები, 2021 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 37 ათასი ლარის ეკონომია.  
მუნიციპალიტეტის მიერ რეაბილიტირებული გზების საერთო მოცულობამ შეადგინა 107 032 
მ2, კერძოდ,  ქალაქ რუსთავში ამირან ფანცულაიას ქუჩაზე (მე-18 მკრ) მოეწყო ტროტუარი,  მე-
19 მკრ-ში N11-თან მოეწყო ტერიტორია, ტროტუარი და გზი, მე-18 ბაღის წინ ჩიკაგოს სკვერის 
მიმდებარედ მოეწყო ტროტუარი, მე-12 და მე-16 მკრ შორის არსებულ ქუჩაზე მოეწყო 
პარგინგები, ტროტუარები და გაზონები, დუმბაძის N3 განხორციელდა შიდა ეზოს 
კეთილმოწყობა და მოეწყო სანიაღვრე სისტემა, მე-16 მკ/რ მოეწყო სტამბულის ბაზრის გზა, 
ტროტუარები და სანიაღვრე სისტემა; მოეწყო მე-17 მკ/რ N9-დან N27-მდე ტროტუარები და 
მე-7 მ/რ N13 შიდა ეზოს გზა; ბოსტანქალაქის N5,5ა,5ბ,5გ,7 მოეწყო შიდა ეზოები; მოეწყო 
შოთა რუსთაველისა და ჭავჭავაძის ქუჩების ტროტუარები და კეთილმოეწყო მერიის 
მიმდებარე ტერიტორია; განხორციელდა ფიროსმანის ქუჩის და შოთა მოდებაძის ქუჩის 
მოწყობა-რეაბილიტაცია და XII მ/რ-ში #1-თან შიდა ეზოების გზების მოწყობის საჭირო 
სამუშაოების შესყიდვა   (მრავალწლიანი 2020- 2021 წლის); ა/ბეტონის საფარის და 
ტროტუარების რეაბილიტაცია მოხდა რჩეულიშვილის შიდა კვარტალურ გზებზე, 
რჩეულიშვილის 2, 4, 6, 2ა, 4ა და 6ა;8,8ა,10,10ა,10ბ,12,14,16; ჯავახიშვილის ქუჩის 
მიმდებარედ 1, 3, 5, 7, 3ა, 5ა, ლევ ტოლსტოის ქუჩის მიმდებარედ 1, 3, 5, 7, 7ა;  ბერიტაშვილის 
ქუჩის მიმდებარედ 2, 4, 6, 8, 6ა 
 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

ქ. რუსთავში ადგილობრივი და 
სახელმწიფო მნიშვნელობის გზების 

დიდი ნაწილი   იქნება  
რეაბილიტირებული. ამ გზებით 

სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და 
კომფორტული. აღნიშნული 

პროექტების განხორციელების 

მიღწეული 
შედეგი 

 ქ. რუსთავის ადგილობრივი 
მნიშვენელობის გზების დიდი 
ნაწილი რეაბილიტირებულია, 
შექმნილია უსაფრთხო და 
კომფორტული გადაადგილების 
პირობები და 
უზრუნველყოფილია 



 

 

შემდეგ შეიქმნება უსაფრთხო და 
კომფორტული გადაადგილების 

პირობები.  სამედიცინო, სახანძრო 
და სხვა დახმარების ბრიგადების 
დროული მისვლა დანიშნულების 

ადგილზე. 

სამედიცინო, სახანძრო და სხვა 
დახმარების ბრიგადების 
დროული მისვლა 
დანიშნულების ადგილზე. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

რეაბილიტირებული 
გზები 

2020 წელს 
განხორციელდა 

12 - პროექტი 

2021 წელს 
დაგეგმილია 9 

პროექტის 
განხორციელება 

2021 წელს 
განხორციელდა 

9  პროექტი 
  

დაგებული გზების 
ფართობი 

2020 წლის 
ბოლომდე 

დაგეგმილია  
61000 კვ.მ 
ა/ბეტონის 
საფარის 
მოწყობა 

2021 წელს 
მოეწყობა   
90 000 კვ.მ 

2021 წელს 
მოეწყო  

107 032 კვ.მ 
  

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

გზების და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება (02 01 02)  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური; 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანი - ქალაქ რუსთავში გზის ორმული დამუშავება და წლის მანძილზე 
გზების მუშა მდგომარეობაში შენარჩუნება. არსებული გზების ექსპლუატაციის ვადის 
გაზრდა.   
2021 წელს გზებისა და ტროტუარების შეკეთების საერთო მოცულობამ კი შეადგინა 7 800 მ2.. 

2021 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა 3 ტენდერი, 2021 წლის განმავლობაში 
გაფორმებული ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 836,4 ათასი ლარი, მათ 
შორის  2021 წლის განმავლობაში დასრულდა 3 ხელშეკრულება,  
გამრავალწლიანების შედეგად 2022 წელში გადავიდა 19,7 ათ. ლარის ღირებულების 
სამუშაოები, 2021 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 32,2 ათასი ლარის ეკონომია.  

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

შექმნილი უსაფრთხო და 
კომფორტული გადაადგილების 
პირობები. გაზრდილი გზების 

ექსპლუატაციის პერიოდი. 

მიღწეული 
შედეგი 

 შექმნილია უსაფრთხო და 
კომფორტული 
გადაადგილებისთვის 
პირობები. გაზრდილია გზების 
ექსპლუატაციის პერიოდი. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

ქვეპროგრამის 
ფარგლებში 

რეაბილიტირებული 
მუნიციპალური 

გზები. 

2020 წლის 
ბოლომდე 
შეკეთდება 

9500კვ.მ. და 
ამოივსება 4 კმ 

ბზარი 

2021 წელს 
შეკეთდება 8000 

კვ.მ და 
ამოივსება 10 კმ 

ბზარი 

2021 წელს 
შეკეთდა 7800 

კვ.მ 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება  (02 01 03)  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ "რუსთავსერვის ცენტრი" 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქში მოძრაობის მოწესრიგებისა და მოსახლეობის 
უსაფრთხოებისთვის არსებული გადასასვლელებისა და საგზაო ნიშნების მოვლა-
პატრონობა,შეკეთება, ახალი ნიშნების დამატება. 
2021 წელს დაიხაზა ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები  ქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა  
ლოკაციაზე 1158.5  კვ/მ; დამონტაჟდა სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერები ქალაქის მასშტაბით 
- 200  გრძ/მ 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

მთელი წლის მანძილზე მოწესრიგებული 
ქალაქში არსებული საგზაო ნიშნები და 
დახაზული გადასასვლელები, დაცულია 
ტრანსპორტისა და მოსახლეობის 
უსაფრთხო გადაადგილება. 

მიღწეული 
შედეგი 

მოწესრიგებულია ქალაქში 
არსებული საგზაო ნიშნები 
და დახაზულია 
გადასასვლელები, 
უზრუნველყოფილია 
ტრანსპორტისა და 
მოსახლეობის უსაფრთხო 
გადაადგილება. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

მიღწეული 
მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

დამონტაჟებული 
საგზაო ნიშნები და 

ზებრა 
გადასასველელების 

დახაზვა 

2020 წელს 
დამონტაჟდა 

30 საგზაო 
ნიშანი და 

დაიხაზა 15 
მისამართზე 

2021 წელს 
გამოიცვლება 
მოთხოვნის 
შესაბამისად 

2021 წელს 
დამონტაჟდა 185 
საგზაო ნიშანი და 
200 გრძივი მეტრი 

ბუგაროვკი 

  

გადასასვლელებისა 
და საპარკინგე 

ზონების  დახაზვა 

2020 წელს 
დაიხაზა 22 

გადასასვლელ
ი და 5 

საპარკინგე 
ზონები, 

გაკეთდა მცირე 
ზომის 

ქანდაკებები 

2021 წელს 
მოთხოვნის 
შესაბამისად 

2021 წელს დაიხაზა 
64 გადასასვლელი 

  

საყოფაცხოვრებო 
ნარჩენების 

კონტეინერების 
მოსათავსებელი 

ეგრედ წოდებული 
ჯიბეების გაკეთება 

2020 წელს 
გაკეთა     18 

ცალი 
კონტეინერები

ს 
მოსათავსებელ

ი  ჯიბეები 

2021 წელს 
გაკეთდება  70 

ცალი 
კონტეინერების 
მოსათავსებელი  

ჯიბეები 

2021 წელს გაკეთდა  
67 ცალი 

კონტეინერების 
მოსათავსებელი  

ჯიბეები 

  

 
 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

სანიაღვრე სისტემის ექსპლოატაცია  (02 02 01)  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრის მიზანია  უამინდობის პერიოდში ქალაქში არსებული სანიაღვრე სისტემის 
უსაფრთხო მუშაობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა არსებული სანიაღვრე 
სისტემის მოვლა-პატრონობა, რომელიც გულისხმობს უამინდობის პერიოდში სანიაღვრე 
სისტემის გაწმენდას, ასევე პერიოდულად ხდებოდა ინსპექტირება და დროული რეაგირება 
ინსპექტირების შედეგად დადგენილ დაზიანებებზე.  
2021 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა 2 ტენდერი, 2021 წლის განმავლობაში 
გაფორმებული ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 328,6 ათასი ლარი, მათ 
შორის  2021 წლის განმავლობაში დასრულდა 2 ხელშეკრულება,  
2021 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 0,8 ათასი ლარის ეკონომია.  
სანიაღვრე სისტემის მოწყობა განხორციელდა 2 მისამართზე: მე-7 მკრ N25, 26, 27 
კორპუსების დრენაჟის მოწყობა 
თოდრის N9 კორპუსთან დრენაჟის მოწყობა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 
ქალაქში არსებული გამართული 

სანიაღვრე სისტემა 
მიღწეული 
შედეგი 

 უზრუნველყოფილია ქალაქში 
არსებული სანიაღვრე 



 

 

სისტემის გამართული 
ფუნქციონირება 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 ინდიკატორის 

აღწერა 
საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

წლის მანძილზე 
რეაბილიტირებული 
სანიაღვრე სისტემა 

და ახალი სანიაღვრე 
სისტემის გაკეთება 

არ იყო 
განსაზღვრული 

არ იყო 
განსაზღვრული 

განხორციელდა 4 
საცხოვრებელი 

კორპუსის 
დრენაჟის სისტემის 

მოწყობა 

0%  

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

სანიაღვრე სისტემის ექსპლოატაცია  (02 02 01 02)  

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 

ა(ა)იპ - რუსთავსერვის ცენტრი 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრის მიზანია  უამინდობის პერიოდში ქალაქში არსებული სანიაღვრე სისტემის უსაფრთხო 
მუშაობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა არსებული სანიაღვრე სისტემის მოვლა-
პატრონობა, რომელიც გულისხმობს უამინდობის პერიოდში სანიაღვრე სისტემის გაწმენდას, ასევე 
პერიოდულად ხდებოდა ინსპექტირება და დროული რეაგირება ინსპექტირების შედეგად 
დადგენილ დაზიანებებზე.  
2021 წელს აშენდა: 
1. ახალი ნიაღვარმიმღები და ცენტრალური სანიაღვრე ჭა 8 ცალი 
2. ლითონის ბაგირით ჩამაგრდა ნიაღარმიმღები ჭის სახურავები 108 ცალი 
3. გაიწმინდა ღია სანიაღვრე არხები სხვადასხვა მისამართებზე - 350  გრძ/მ 
4.  დამაგრდა  ნიღვარმიმღები  ჭის ცხაურები- 342  ც    
5. შეიცვალა ჭის სახურავები 47  ცალი 
6. გაიწმინდა ქალაქის მაშტაბით 1450  ცალი ჭა. 
7. სპეცტექნიკით  გაირეცხვა სხვადასხვა დიამეტრის 2741 გრძ/მ მილსადენი. 
8.  დამაგრდა ღია სანიაღვრე არხი კედლები - 6 ადგილას 
9.  ჭალის ტყეში მოეწყო  სარწყავი სისტემა -  600 გრძ/მ     
10. მოძიებულ იქნა სპეციალური ხელსაწყოს მეშვეობით დაკარგული (გადაასფალტებული)  - 11 ჭა 
11.  მოეწყო ახალი სარწყავი სისტემა  რეინბორდებით (548 ც) 
• მეგობრობის გამზ. 
• შარტავას გამზ. 
• კოსტავას გამზ.    

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 
ქალაქში არსებული გამართული 

სანიაღვრე სისტემა 
მიღწეული 
შედეგი 

 უზრუნველყოფილია ქალაქში 
არსებული სანიაღვრე სისტემის 
გამართული ფუნქციონირება 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებ
ელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

წლის მანძილზე 
რეაბილიტირებული 
სანიაღვრე სისტემა 

და ახალი სანიაღვრე 
სისტემის გაკეთება 

140 350 350   

ჭის სახურავების 
შეცვლა 

16 25 47   

ინსპექირების 
ჩატარება 

12 12 17   

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა  (02 03 01)  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - რუსთავსერვის ცენტრი 



 

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის 
შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს 
უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.  2021 წლის 
განმავლობაში დამონტაჟდა "სიპი" კაბელი  - 15 205 გრძ/ მ; ალაქის მაშტაბით დამონტაჟდა 
დიოდური სანათები 728 ცალი. დაფარული იქნა გარე განათების ელექტრო ენერგიის ხარჯი, 
ასევე დამზადდა  ბოძები - 171  ცალი, ხოლო გარე განათების სისტემის განახლდა  
ფიროსმანის ქუჩაზე. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის 
ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე 

განათება  ქსელი განათებული 
იქნება სრულად, ხოლო 

პერიოდულად წარმოქმნილი 
შეფერხებების აღმოიფხვრა 

მოხდება ოპერატიულად 

მიღწეული 
შედეგი 

 მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიის ის ნაწილში, 
სადაც მოწყობილია გარე 
განათება სისტემა 
ფუქციონირებს განართულად 
და წლის განმავლობაში 
პერიოდულად წარმოქმნილი 
შეფერხებები აღმოიფხვრა 
ოპერატიულად 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

ბოძების რაოდენობა 
2020 წელს  6000 

ცალი ბოძი 
2021 წელს 6140 

ცალი 
2021 წელს 6171 

ცალი 
  

სადენების შეცვლა 
2020 წელს 

შეიცვალა 37700 
გრძივი მეტრი 

2021 წელს 
შეიცვლება 20 

000 გრძივი 
მეტრი 

2021 წელს 
შეიცვალა 15 205 

გრძივი მეტრი 
10% 

დამოკიდებულია დაზიანებების 
რაოდენობაზე 

 

 

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოწყობა/რეაბილიტაცია (02 04 01) 

პროგრამის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანია საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების ინფრასტრუქტურის 
შენარჩენება და შენობების  ექსპლუატაციის ვადის გაზრდა.  
2021 წელს სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოები განხორციელდა 2 ობიექტზე, კერძოდ 
მოხდა ქ.რუსთავში ააიპ შშმ პირთა ცენტრის შენობის გათბობის სისტემით 
უზრუნველყოფის სამუშაოების შესყიდვა და მე-17 მკ/რ N35 კორპუსთან რუსთავის 
კორპუსის კუთვნილი ფართის რეკონსტრუქცია, ასევე დაფინანსდა მიერთების ხარჯები. მე-
14 მ/რ, მესხიშვილის N10,N11,N12 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის აივნების, 9 
ძმა ხერხეულიძის ქ. N14-45 მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება, მე-11 მკრ N1 
გამაგრება-გაძლიერება სარეაბილიტაციო სამუშაოები (დაიგეგმა 2022 წლის ბიუჯეტში). 
ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 183,2 ათასი ლარი, აქედან 19,1 ათასი 
ლარი იყო ეკონომია და სულ გაიხარჯა 170,5 ლარი, 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი 

რეაბილიტირებული საცხოვრებელი 
და არასაცხოვრებელი შენობები, 

სახურავების დაზიანების გამო 
მოსახლეობისთვის მინიმუმამდე  
დაყვანილი ზარალი. აღნიშნული 
ქვეპროგრამის განხორციელების 
შემდეგ გაზრდილია შენობების  

ექსპლუატაციის ვადა. 

მიღწეული 
შედეგი 

 შექმნილია უსაფრთხო და 
კომფორტული გარემო 
ადგილობრივი 
მაცხოვრებლებისთვი და ასევე 
სხვა ვიზიტორებისთვის. 
გაზრდილია საცხოვრებელი და 
არასაცხოვრებელი შენობების  
ექსპლუატაციის ვადა. 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

რუსთავის 
მუნიციპალიტეტში 
საცხოვრებელი და 
არასაცხოვრებელი 

შენობების 
მოწყობა/რეაბილიტა

ცია 

2020 წელს 
განხორციელდა 
9 მისამართზე 

გამაგრება-
გაძლიერების 

2021 წელს 
განხორციელდე
ბა 3 მისამართზე 

გამაგრება-
გაძლიერების 

სამუშოები 

2021 წელს 
განხორციელდა
4  მისამართზე 

გამაგრება-
გაძლიერების 

სამუშოები 

  



 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია (02 04 02 01) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ააიპ - რუსთავის კორპუსი 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბმა-ს საკუთარებაში არსებული კორპუსების 
დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის მიერ 100%-იანი 
დაფინანსებით. 
2021 წელს მიღებულ იქნა 120 განცხადება, დაკმაყოფილებულია  58, მოცულობით 44291 მ2, 
ხოლო სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთებაზე მიღებულია 84 
განცხადება,დაკმაყოფილებულია  40 , მოცულობით 3503 გრ/მ. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 
მოქალაქეთათვის ნორმალური 
საცხოვრებელი პირობების 
უზეუნველყოფა 

მიღწეული 
შედეგი 

მრავალბინიან სახლებში 
მცხოვრები 
მოქალაქეებისთვის შემნილია 
ნორმალური საცხოვრებელი 
პირობები 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

რეაბილიტირებული 
სახურავები 

მოხდა  70 
განცხადების 

დაკმაყოფილება 

მომართვიანობი
ს შესაბამისად 

 58 განცხადება   
 პროგრამა დამოკიდებულია 
მომართვიანობაზე 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია (02 04 02 02) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია დროულად განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჩართულობით 
სტიქიის შედეგად და ასევე სხვადასხვა მიზეზით მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა და 
მოქალაქეთა განცხადებებეზე დაზიანების თაობაზე დროული რეაგირება.  
2021 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა 1 ტენდერი, 2021 წლის განმავლობაში 
გაფორმებული ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 41,1 ათასი ლარი, მათ 
შორის  2021 წლის განმავლობაში დასრულდა 2 ხელშეკრულება,  
2021 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 2,3 ათასი ლარის ეკონომია.  
სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტირებული 
სახურავების საერთო მოცულობამ კი შეადგინა 1 100მ2. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 
მოქალაქეთათვის ნორმალური 
საცხოვრებელი პირობების 
უზეუნველყოფა 

მიღწეული 
შედეგი 

მრავალბინიან სახლებში 
მცხოვრები 
მოქალაქეებისთვის შემნილია 
ნორმალური საცხოვრებელი 
პირობები  

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

რეაბილიტირებული 
სახურავები 

 
მომართვიანობი

ს შესაბამისად 

რეაბილიტირებ
ულმა 

სახურავების 
მოცულობამ 

შეადგინა 1 100 
მ2 

  

 

 

 



 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

შენობის ფასადების რეაბილიტაცია (02 04 03) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო 
ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. ქვეპროგრამით 
გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობების ფასადების 
სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. 2021 წელს გამოცხადებული იყო 1 ტენდერი, 
ხელშეკრულების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 25,0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტობრივი 
შესრულება იყო 9,2 ლარი.  

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

შექმნილი იქნება სუფთა 
კომფორტული და მიმზიდველი 
გარემო ადგილობრივი 
მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის 
ვიზიტორებისათვის, წახალისებული 
ადგილობრივი მოსახლეობა 
ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით, 
გაზრდილი ინვესტიციები მცირე და 
საშუალო ბიზნესისთვის 

მიღწეული 
შედეგი 

შექმნილია სუფთა 
კომფორტული და მიმზიდველი 
გარემო ადგილობრივი 
მაცხოვრებლებისათვის და 
ქალაქის ვიზიტორებისათვის, 
წახალისებული ადგილობრივი 
მოსახლეობა ეკონომიკური 
საქმიანობის კუთხით 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

რეაბილიტირებული 
საცხოვრებელი 

კორპუსების 
ფასადები 

2020 წლის 
ბოლომდე 

რეაბილიტირდა  
 14 მისამართი 

2021 წელს 
მოხდება 6 

მისამართზე 
ფასადის 

რეაბილიტაცია 

მოხდა 6 
მისამართზე 
ფასადების 

რეაბილიტაცია 

  

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

შენობის ფასადების რეაბილიტაცია (02 04 03) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო 
ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. ქვეპროგრამით 
გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობების ფასადების 
სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. 2021 წელს ბიუჯეტიდან დაფინანსდა ქალაქ 
რუსთავში შოთა რუსთაველის ქუჩაზე არსებული საცხოვრებელი სახლების ფასადების 
რეაბილიტაცია, სულ 6 შენობის ფასადი გაკეთდა, ხელშეკრებულების ჯამურმა 
ღირებულებამ შეადგინა 1 588,2 ათასი ლარი, ხოლო გამრავალწლიანების შედეგად 2022 
წელს გამოდვიდა 597,2 ათასი ლარის ღირებულების სამუშაოები. ამდენად ფაქტობრივი 
შესრულება იყო 991,0 ათასი ლარი, მათ შორის რეგ.ფონდიდან დაფინანსდა 954,6 ათასი 
ლარით.  

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

შექმნილი იქნება სუფთა 
კომფორტული და მიმზიდველი 
გარემო ადგილობრივი 
მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის 
ვიზიტორებისათვის, წახალისებული 
ადგილობრივი მოსახლეობა 
ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით, 
გაზრდილი ინვესტიციები მცირე და 
საშუალო ბიზნესისთვის 

მიღწეული 
შედეგი 

შექმნილია სუფთა 
კომფორტული და მიმზიდველი 
გარემო ადგილობრივი 
მაცხოვრებლებისათვის და 
ქალაქის ვიზიტორებისათვის, 
წახალისებული ადგილობრივი 
მოსახლეობა ეკონომიკური 
საქმიანობის კუთხით 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 



 

 

რეაბილიტირებული 
საცხოვრებელი 
კორპუსების 
ფასადები 

2020 წლის 
ბოლომდე 

რეაბილიტირდა  
 14 მისამართი 

2021 წელს 
მოხდება 6 

მისამართზე 
ფასადის 

რეაბილიტაცია 

მოხდა 6 
მისამართზე 
ფასადების 

რეაბილიტაცია 

  

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში ლიფტების რეაილიტაცია (02 04 04 01) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ააიპ - რუსთავის კორპუსი 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში 
ლიფტების რეაბილიტაცია. 2021 წელს ბმა-ს კორპუსების ლიფტების რეაბილიტაცია 
პროგრამის ფარგლებში მიღებულია 106 განცხადება, დაკმაყოფილებულია 17 (აქედან 11 
ლიფტი სრულად შეცვლილია , ხოლო 6 ლიფტი რეაბილიტირებული). ფაქტობრივი 
შესრულება არის 99%-იანი. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 
მოქალაქეთათვის ნორმალური 
საცხოვრებელი პირობების 
უზრუნველყოფა 

მიღწეული 
შედეგი 

მოქალაქეები უზნველყოფილი 
არიან ნორმალური 
საცხოვრებელი პირობებით 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

რეაბილიტიტებული 
ლიფტები 

  

11 ლიფტი 
სრულად 

შეცვლილია , 
ხოლო 6 ლიფტი 
რეაბილიტირებ

ულია 

  

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში ლიფტების რეაილიტაცია (02 04 04 02) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში 
ლიფტების რეაბილიტაცია. 2021 წლის განმავლობაში გამოცხადებული იყო 2 ტენდერი, 
ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 977,5 ათასი ლარი, 2022 წელს 
გამრავალწლიანების შედეგად გადავიდა  794,3 ათასი ლარის ღირებულების სამუშაოები და 
ფაქტობრივი შესრულება იყო 205,7 ათასი ლარი. 2021 წელს მოხდა მეგობრობის გამზირზე 
არსებული საერთო საცხოვრებელი კორპუსების  ლიფტის რეაბილიტაცია. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 
მოქალაქეთათვის ნორმალური 
საცხოვრებელი პირობების 
უზრუნველყოფა 

მიღწეული 
შედეგი 

მოქალაქეები უზნველყოფილი 
არიან ნორმალური 
საცხოვრებელი პირობებით 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

რეაბილიტიტებული 
ლიფტები 

  

მეგობრობის 
გამზირზე 

მოხდა 
ლიფტების 

რეაბილიტაცია 

  

 

 

 

 



 

 

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარება (02 05) 

პროგრამის განმახორციელებელი ააიპ - რუსთავის კორპუსი 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

ბინათმესაკუთერთა ამხანაგობის წევრებთან შეხვედრები მიმდინარე პროექტების 
გაცნობისმიზნით; არსებული პრობლემების გამოვლენა, მათი მოგვარებისათვის საჭირო 
გზებისა და მეთოდების ერთობლივად გადაწყვეტა; ინფორმირების მიზნით სხვადასახის 
ბუკლეტებისა და ფლაერების ბეჭდვა და გავრცელება.  
2021 წელს შესრულდა შემდეგი სამუშაოები:  
1. შიდა წყალ-კანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთებაზე მიღებულია 157 განხცადება, 
დაკმაყოფილებულია 59, მოცულობით 2174 გრ/მ. 
2. სადარბაზოს კარების დამზადება/მონტაჟზე მიღებულია 63 განცხადება, 
დაკმაყოფილებულია 34,  მოცულობით 286 მ2 
3. სადარბაზოს შიდა რემონტზე მიღებულია 149 განცხადება, დაკმაყოფილებულია 41, 
მოცულობით 20040 მ2 
4. პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაციაზე მიღებულია 22 
განცხადება, დაკმაყოფილებულია 17,  მოცულობით 14100 გრ/მ 
5. სადარბაზოებში სართულის უჯრედზე სენსორული განათების მოწყობაზე მიღებულია 37 
განცხადება, დაკმაყოფილებულია 42  (აქედან 5 განცხადება დაკმაყოფილებულია წინა 
წლებიდან) მოცულობით 562 ცალი  
6.კორპუსებში  რკინა/ბეტონის კონსტრუქციის შეკეთებაზე მიღებულია 31 განცხადება, 
დაკმაყოფილებულია 24,  მოცულობით 41 სადარბაზო.  
7. ბმა-ს ტერიტორიაზე გარე საკანალიზაციო სისტემის პრობლემური მონაკვეთების 
გაწმენდა მიღებულია 400 განცხადება, დაკმაყოფილებულია 385 . 
8. ბმა-ს ტერიტორიაზე გარე საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია მიღებულია 18 
განცხადება, დაკმაყოფილებულია 10, მოცულობით 1208 გრ/მ. 
9. ადგილობრივი ინიცატივების ხელშეწყობა პროგრამის ფარგლებში მიღებულია 52 
განცხადება, დაკმაყოფილებულია 32. 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი 

ინფორმირებული მოსახლეობის 
რაოდენობის გაზრდა საცხოვრებელ 

შენობებში გაუმჯობესებული 
ინფრასტრუქტურა. 

მიღწეული 
შედეგი 

 საცხოვრებელ შენობებში 
გაუმჯობესებულია 
ინფრასტრუქტურა და 
უზრუნველყოფილია 
მოსახლეობის 
ინფორმირებულება. 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

საცხოვრებელ 
შენობებში 

გაუმჯობესებული 
ინფრასტრუქტურა 

100 110 259   

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია (02 06 01 01) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   
სკვერების მოწყობა, რომლებიც საჭიროებენ აღდგენა-რეაბილიტაციას. 2021 წლის 
განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა 8 ტენდერი, გაფორმდა ხელშეკრულებების  და ჯამურმა 
ღირებულებამ შეადგინა 6 478,2 ათასი ლარი, გამრავალწლიანების შედეგად 2022 წელში 
გადავიდა 2 808,9 ათ. ლარის ღირებულების სამუშაოები 
მოწყობილი/რეაბილიტირებული სკვერების საერთო რაოდენობამ შეადგინა 20, კერძოდ, ქ. 
ქ. რუსთავში ჟ. შარტავას გამზირზე N12 ბინის მიმდებარედ (მე-8 მკრ) ლიტერატურული 
სკვერის, მესხიშვილი პირველი გასასვლელის N7-ის მიმდებარედ სკვერისა და ლეონიძის 
N28-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა   
მე-19 მკრ-ს 9 ნომერი ბინის უკან მოსასვენებელი სკვერი, მე-20 მკ/რ N 9 -თან სკვერი და 
რუსთაველის ქ.N24 კორპუსის მიმდებარედ დასასვენებელი სკვერის მოწყობა 
21-ე მკრ-ში 21-ე კორპუსის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა 



 

 

მე-14 მკრ N 44, 45, 46, 47, 48 კორპუსებთან მწვანე ავტოსადგომი 
ფალიაშვილის ქუჩის მიმდებარედ, ე.წ ჩიკაგოს სკვერში ტრენაჟორების მოწყობა 
მე-20 მკ/რ N 15 -თან სკვერი და შარტავას N7 წინ შემეცნებითი ფანჩატურის მოწყობა 
(მრავალწლიანი 2021-2022 წლის) 
მე-19 მკ/რ N 12 -თან, 21 მიკრორაიონის 11 ბინის მიმდებარედ და შარტავას N15 თან 
სკვერების მოწყობა (მრავალწლიანი 2021-2022 წლის) 
ლერმონტოვის N5-7-თან, მე-12 მკრ N24 მიმდებარედ და  თოდრიას N7-თან სკვერის 
მოწყობა. 
ქ. რუსთავში ფალიაშვილის ქუჩის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია 
(მრავალწლიანი 2020-2021 წლის); მე-8 მკრ N12-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა 
(მრავალწლიანი 2021-2022 წლის); მე-18 და მე-19 მ/რ-ებ შორის სკვერის მოწყობა 
(მრავალწლიანი 2021-2022 წლის). 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში აღდგენილი 
და ახლად მოწყობილი სკვერებით, 

მოსახლეობისთვის გაჩნდება 
მიმზიდველი და კომფორტული 
დასასვენებელი გარემო, ასევე 

სუფთა და ჯანსაღ გარემოში დროის 
გატარების შესაძლებლობა 

მიღწეული 
შედეგი 

 აღდგენილი და ახლად 
მოწყობილია სკვერები, 
მოსახლეობისთვის შექმნილია 
კომფორტული და  მიმზიდველი 
დასასვენებელი გარემო 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

რეაბილიტირებული 
საზოგადოებრივი 
სივრცეების 
რაოდენობა 

2020 წელს 
განხორციელდა 

1 ლოკაციაზე 
სკვერის 

მოწყობა/რეაბი
ლიტაცია. 

2021 წელს 
დაგეგმილია 
დამატებით 9 
ლოკაციაზე 

სკვერის 
მოწყობა/რეაბი

ლიტაცია. 

2021 წელს 
მოხდა 20 
ლოკაციის 
მოწყობა 

  

 

 

 
 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია (02 06 01 02) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - რუსთავსერვის ცენტრი 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   
სკვერების მოწყობა, რომლებიც საჭიროებენ აღდგენა-რეაბილიტაციას.  
2021 წელს დამზადდა საბაღე დასასვენებელი სკამი 430 ცალი. რესტავრაცია ჩაუტარდა 
მცირე ზომის სანაგვე ურნებს  ( 30 ცალი) 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში აღდგენილი და 
ახლად მოწყობილი სკვერებით, 

მოსახლეობისთვის გაჩნდება 
მიმზიდველი და კომფორტული 

დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა 
და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების 

შესაძლებლობა 

მიღწეული 
შედეგი 

 აღდგენილი და ახლად 
მოწყობილია სკვერები, 
მოსახლეობისთვის 
შექმნილია კომფორტული და  
მიმზიდველი დასასვენებელი 
გარემო 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

რეაბილიტირებული 
საზოგადოებრივი 

სივრცეების 
რაოდენობა 

2020 წელს 
განხორციელდა 

1 ლოკაციაზე 
სკვერის 

მოწყობა/რეაბი
ლიტაცია. 

2021 წელს 
დაგეგმილია 
დამატებით 9 
ლოკაციაზე 

სკვერის 
მოწყობა/რეაბი

ლიტაცია. 

სარწყავის სიტემის 
მოწესრიგება 600 
მეტრი და ქალქის 
მაშტაბით მოეწყო 

30 ურნა და 430 
მოსასვენებელი 

სკამი 

  

 



 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა (02 06 02) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - რუსთავსერვის ცენტრი 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, განსაკუთრებით რუსთავქალაქობის და საახალწლო 
ღონისძიებების უზრუნველყოფას,  სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნასა და 
მოსახლეობის განწყობის ამაღლებას. შესაბამისად საჭიროა ქალაქის მორთვა საახალწლო 
დეკორატიული განათებებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ქალაქის 
საახალწლო დეკორაციებით გაფორმების სამუშაოები. შეძენილი იქნა გასანათებელი 
მოწყობილობები და ელექტრო ნათურები. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 
სადღესასწაულო დღეებში 

მორთული ქალაქი 
მიღწეული 
შედეგი 

 სადღესასწაულო დღეებში 
მორთული იყო ქალაქი და 
ადგილობრივი მცხოვრებებისა 
და ქალაქის სტუმრებისთვის 
შექმნილი იყო სადღესასწაულო 
გარემო 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 ინდიკატორის 

აღწერა 
საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

გასანათებელი 
მოწყობილობები 

მოხდა 
გასანათებელი 

მოწყობილობებ
ი და ელექტრო 

ნათურების 
შეძენა 

მოხდება 
გასანათებელი 

მოწყობილობებ
ის 

საჭიროებისამებ
რ  შეძენა 

მოხდა 
გასანათებელი 

მოწყობილობებ
ი და ელექტრო 

ნათურების 
შეძენა 

    

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება (02 07 01) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 
შ.პ.ს - რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შპს "რუსთავის მინიციპალური ავტოტრანსპორტის 
საწარმოს" დაფინანსება. რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები  სუბსიდიის  
სახით მიეცემა მუნიციპალურ ტრანსპორტს, საიდანაც ხორციელდება საწარმოს ხარჯების 
დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება ძირითადად საწვავს. 2021 წელს 
განხორციელდა ძველი ავტობუსების (ბოგდანის) დაზიანებული სავარძლების შეკეთება და 
გარედან შეღებვა. განხორციელდა 40 ერთეული ახალი ავტობუსის (ოტოკარის ფირმის) 
გადმოცემა. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

შიდა საქალაქო და 
საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის 
განვითარება და მოდერნიზაცია, 

რომელიც იქნება მიმართული ქალაქ 
რუსთავის მოსახლეობის 

კმაყოფილებისათვის.                                                                                                             

მიღწეული 
შედეგი 

 უზრუნველყოფილია შიდა 
საქალაქო და 
საქალაქთაშორისო 
ტრანსპორტის განვითარება და 
მოდერნიზაცია                                                                                                           

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

სატრანსპორტო 
საშუალების 
რაოდენობა 

2020 წ  ქალაქს 
ემსახურება 20 

ერთეული 
ავტობუსი 

2021 წ  ქალაქს 
მოემსახურება 
50 ერთეული 

ავტობუსი 

2021 წ ქალაქმა 
შეიძინა 40 

ერთეული ახალი 
სატრანსპორტო

საშუალება 
რომლითაც 

მოხდა 
ჩანაცვლება 

  

 

 

 



 

 

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (02 08) 

პროგრამის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდა შენობების, გზების და სხვა  ობიექტებისთვის საჭირო 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა. 2021 წლის განმავლობაში 
გამოცხადებულ იქნა 15 ტენდერი, გაფორმებულ იქნა 15 ხელშეკრულება, რომლის ჯამურმა 
ღირებულებამ 379,2 ათასი ლარი  შეადგინა, რეფ.ფონდიდან დაფინანსდა 57,02 ათასი 
ლარით.  
მათ შორის  2021 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 32,5 ათასი ლარის ეკომონია, 
საერთო ჯამში შეძენილ იქნა 35 პროექტი 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში, 
ელექტრონული ტენდერის 

საშუალებით მოხდება საპროექტო 
ფირმის შერჩევა, რომელიც 2021 

წლის მანძილზე სამსახურის 
მოთხოვნის შესაბამისად 

დააპროექტებს ობიექტებს, რომლის 
შემდგომაც მნიშვნელოვანი და 

საჭირო პროექტები იქნება მზად და 
ფინანსების მოძიების შემდგომ 

უმოკლეს ვადებში მოხდება მათი 
განხორციელება 

მიღწეული 
შედეგი 

 ელექტრონული ტენდერის 
საშუალებით მოხდა საპროექტო 
ფირმის შერჩევა, რომელიც 2021 
წლის მანძილზე სამსახურის 
მოთხოვნის შესაბამისად 
დააპროექტა ობიექტებს, 
რომლის შემდგომაც 
მნიშვნელოვანი და საჭირო 
პროექტები იქნა მზად და 
ფინანსების მოძიების შემდგომ 
უმოკლეს ვადებში მოხდა მათი 
განხორციელება 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

შეძენილი 
პროექტების 
რაოდენობა 

2020 წლის 39 
პროექტის 

შეძენა 

2021 წელს 
პროექტები 
შეძენილი 

იქნება 
საჭიროებიდან 
გამომდინარე 

2021 წელს 
შეძენილ იქნა 35 

პროექტი 
  

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა 
(02 09 01) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 

პროგრამის მიზანია სრულყოს პროექტების დამზადების პროცესი და მინიმუმადე იყოს 
დაყვანილი დაპროექტების სტადიაზე შესაძლო შეცდომები, რაც პროექტს მაქსიმალურად 
დააახლოებს არსებულ რეალობასთან, შემრულებელს გაუმარტივებს საქმეს და 
მინიმალური დანახარჯებით მოხდება პროექტების განხორციელება. ასევე შეამცირებს მზა 
პროექტებში ცვლილებების რაოდენობას. 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

2021 წელს გაფორმებული ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 478,4 ათ. 
ლარი, გამრავალწლიანების შედეგად 2021 წელში გადავიდა 154,7 ათ. ლარის ღირებულების 
მომსახურება. 
ზედამხედველობა გაეწია 137 პროექტს. საპროექტო დოკუმენტაციისა და 
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობაზე (მრავალწლიანი 2019-2020-2021-
2022 წლის) 2021 წლის ფაქტიური შესრულება 323,8 ათასი ლარი იყო. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

შესრულებული სამუშოების 
ინსპექტირება ხელს შეუწყობს 

სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე 
წარმართვას  

მიღწეული 
შედეგი 

ინსპექტირებამ ხელი 
შეუწყო შესრულებული 
სამუშოების სამუშაო პროცესის 
მაღალ დონეზე წარმართვას 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 



 

 

ინსპექტირებული 
პროექტები 

51 
ხელშეკრულება

ზე 
ზედამხედველო

ბა 

საჭიროების 
შესაბამისად 

ზედამხედველო
ბა გაეწია 137 

პროექტს 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

პროგრა
მ. კოდი 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა 
2021 წლის 

გეგმა 
2021 წლის 

ფაქტი 
შესრულება % 

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 8 914,8 8 728,7 98% 

03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 5 968,2 5 886,3 99% 

03 02 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება 1 944,2 1 878,9 97% 

03 03 უპატრონო ცხოველების ოპერირება 377,8 373,6 99% 

03 04 რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა 624,7 589,9 94% 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

ექსპერტიზის ხარჯები (02 09 02) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანია სრულყოს პროექტების დამზადების პროცესი და მინიმუმადე იყოს 
დაყვანილი დაპროექტების სტადიაზე შესაძლო შეცდომები, რაც პროექტს მაქსიმალურად 
დააახლოებს არსებულ რეალობასთან, შემრულებელს გაუმარტივებს საქმეს და 
მინიმალური დანახარჯებით მოხდება პროექტების განხორციელება. ასევე შეამცირებს მზა 
პროექტებში ცვლილებების რაოდენობას. 
2021 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა 1 ტენდერი, 2021 წლის განმავლობაში 
გაფორმებულმა ხელშეკრულების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 50,0 ათასი ლარი, ხოლო 
ფაქტობრივი შესრულება იყო 13,1 ათასი ლარი,  
ექსპერტიზა ჩაუტარდა 43 პროექტს.  

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 
საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი 
სამუშაოს მიღებას და გაწეული 

ხარჯების ოპტიმიზაციას 

მიღწეული 
შედეგი 

 უზრუნველყოფილი იყო 
ხარისხიანი სამუშაოს მიღება და 
გაწეული ხარჯების 
ოპტიმიზაცია 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

ინსპექტირებული 
პროექტები 

2020 წელს 
დაქირავებული 
კომპანიის მიერ 
ხორციელდება 
50000 ლარზე 

ნაკლები 
ღირებულების 
გაფორმებულ 

ყველა 
ხელშეკრულება

ზე  
ინსპექტირება 

და 
ინფრასტრუქტუ

რასთან 
დაკავშირებული 
ექსპერტიზების 

ჩატარება 

საჭიროების 
შესაბამისად 

ექსპერტიზა 
ჩაუტარდა 43 

პროექტს 
  



 

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა  (03 01)  

პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ,,რუსთავსერვის ცენტრი"    

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანი - წლის განმავლობაში მოვლილი და დასუფთავებული ქალაქი, ყინვისა 
და თოვლის დროს უსაფრთხო გზები.ქალაქში კომფორტული გარემოს შექმნისთვის ერთ-
ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ტერიტორიაზე სანიტარულ სისუფთავეს. 
შესაბამისად საჭიროა ქალაქის ტერიტორიის ყოველდღიური დასუფთავება და ნარჩენების 
გატანა ტერიტორიიდან. არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შემკრები 
კონტეინერების მოვლ-პატრონობა, რაც გულისხმობს დაახლოებით ყოველდღიურად 85 
ტონა მოცულობის ნარჩენების გატანას,აღნიშნულ მომსახურებას ემსახურება 
სპეც.მანქანები, ასევე ყოველდღიურად ხდება 1686700 კვ/მ ტერიტორიის დასუფთავება და 
შეგროვებული ნარჩენების გატანა. ასევე საჭიროების შემთხვევაში ხორციელდება 
ტექნიკური მარილის მოყრა სავალ პერიმეტრზე. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 365 
თანამშრომელი და  პროგრამა მოიცავს სამსახურის ფონქციონირებისათვის ყველა საჭირო 
ხარჯს. 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი 

ქალაქ რუსთავში წლის 
განმავლობაში მოვლილი და 

დასუფთავებული ქალაქი, ყინვისა 
და თოვლის დროს უსაფრთხო გზები 

მიღწეული 
შედეგი 

 ქალაქ რუსთავში წლის 
განმავლობაში მოვლილია და 
დასუფთავებულია ქალაქი, 
ყინვისა და თოვლის დროს 
უზრუნველყოფილია გზების 
უსაფრთხოა 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

წლის განმავლობაში 
დასუფთავებული 

ტერიტორიის 
საერთო ფართობი 

2020 
დასუფთავდა 
1686700 მ/კვ 

2021 წელს 
შენარჩუნებული 
იქნება საბაზისო 
მაჩვენებელი და 

გაიზრდება 
საჭიროების 
შესაბამისად 

2021 წელს 
შენარჩუნებული 
იქნა საბაზისო 
მაჩვენებელი 

  

შეძენილი ნაგვის 
ურნები 

188 ცალი 200 ცალი 300 ცალი   

პროგრამის დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება (03 02)  

პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ,,რუსთავსერვის ცენტრი"    

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანი - მოვლილი მწვანე ნარგავები და განახლებული მწვანე საფარი. 
შეუფერხებლად      ფუნქციონირება სარწყავი სისტემის,  ყვავილებით  მორთული გაზონები, 
გათიბული პარკი და სკვერები, რომელიც გამოწვევს მოსახლეობის კმაყოფილებას და 
სასიამოვნო გარემოს შექმნას. 
ქალაქის განვითარებისა და ეკოლოგიისთვის მნიშვნელოვანი როლი უკავია მწვანე საფარის 
მოვლა-პატრონობას. შესაბამისად აუცილებელია ყოველდღიურად მწვანე საფარის მოვლა, 
მორწყვა, განახლება, რაც გულისხმობს სეზონზე ხეებისა და ყვავილების დარგვას, ბალახის 
დათესვას , ხეების შეთეთრებას, მოჭრა-გადაბელვას. მოძველებული სარწყავი სისტემის 
აღდგენას და ახალი სარწყავი სისტემების გაყვანას.პარკის და სკვერების მოვლა 
პატრონობას,ასევე ჩვენს სისტემაში შემავალი ობიექტების დაცვა.  სისტემის  აღნიშნულ 
პროგრამას ემსახურება 128 თანამშრომელი . 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

ქალაქ რუსთავში მოვლილი მწვანე 
ნარგავები და განახლებული მწვანე 

საფარი. შეუფერხებლად      
ფუნქციონირება სარწყავი სისტემის,  
ყვავილებით  მორთული გაზონები, 

გათიბული პარკი და სკვერები, 
რომელიც გამოწვევს მოსახლეობის 

კმაყოფილებას და სასიამოვნო 
გარემოს შექმნას. 

მიღწეული 
შედეგი 

 მოვლილია მწვანე ნარგავები 
და განახლებულია მწვანე 
საფარი. შეუფერხებლად      
ფუნქციონირებს სარწყავი 
სისტემა,  ყვავილებით  
მორთულია გაზონები, 
გათიბულია პარკი და სკვერები, 
რომელიც იწვევს მოსახლეობის 
კმაყოფილებას და სასიამოვნო 
გარემოს შექმნას. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
  



 

 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

ქალქში არსებული 
ხეების რაოდენობა 

2020 წელს  
120000 ცალი ხე 

2021 წელს  
120000 ცალი ხე 

2021 წელს  
123 105 ცალი ხე 

  

სხვადასხვა ჯიშის 
ნარგავების დარგვა 

538 ცალი 100 
2021 წელს 

დამატებით 
დაირგო 3 105 ხე 

  

 

 

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

ცხოველთა მონიტორინგის ცენტრის ხელშეწყობა (03 03 01) 

პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ,,რუსთავსერვის ცენტრი" 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანი - ქალაქ  რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
უსაფრთხო გარემოს შექმნა 
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 
საზღვარში არსებული უპატრონო ძაღლების თავშესაფარში დროებით გადაყვანა, 
კასტრაცია-სტერილიზაციის მიზნით და ასევე ხდება ძაღლების მარკირება. აღნიშნულ 
პროგრამას ემსახურება 15 თანამშრომელი 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 
ქალაქ  რუსთავის მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
უსაფრთხო გარემოს შექმნა 

მიღწეული 
შედეგი 

ქალაქ  რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
შექმნილია უსაფრთხო გარემო 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
  

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

თავშესაფარში 
გადაყვანილი 

ძაღლების 
რაოდენობა 

803 1000 1064   

გასტერილებილი 
ძაღლების 

რაოდენობა 
590 680 411   

პროგრამის დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა (03 04) 

პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ,,რუსთავსერვის ცენტრი" 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანი - თანამშრომელთა კვალიფიციური გადამზადება უკეთესი ხარისხისა და 
მეტი ეფექტიანობის მისაღებად. 
სამსახურის სრულყოფილი ფუნქციონირება და დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობების 
შესრულება. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 
თანამშრომელთა კვალიფიციური 

გადამზადება უკეთესი ხარისხისა და 
მეტი ეფექტიანობის მისაღებად. 

მიღწეული 
შედეგი 

 ამაღლებულია 
თანამშრომელთა კვალიფიცია 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
  

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

გადამზადებულ 
თანამშრომელთა 

რაოდენობა 
 10 კაცი   

არსებული COVID – 19 პანდემიის 
რეგულაციებიდან გამომდინარე 

ვერ მოხერხდა შესაბამისი 
მაჩვემებლის განხორიელება  

 

 

 
 

 



 

 

 

პროგრამ. 
კოდი 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა 
2021 წლის 

გეგმა 
2021 წლის 

ფაქტი 
შესრულ

ება % 

04 00 განათლება 13 488,1 11 816,2 88% 

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 9 385,6 8 723,5 93% 

04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 2 925,5 1 992,5 68% 

04 03 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა 525,4 508,9 97% 

04 04 
საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა/რეაბილიტაცია 
215,6 170,5 79% 

04 05 სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება 436,0 420,9 97% 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (04 01)  

პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება" 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანი - ჯანსაღი თაობა და მზაობა სკოლისათვის 
 
ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, კვების რაციონის 
გამდიდრება და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა დამტკიცებული რეგულაციის 
ფარგლებში. 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი 
ჯანსაღი თაობა და მზაობა 

სკოლისათვის 
მიღწეული 
შედეგი 

ჯანსაღი თაობა და მზაობა 
სკოლისათვის   

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
  

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

აღსაზრდელთა 
მზაობა 

სკოლისათვის 
6490 6925 6925   

კვებითი 
ღირებულების 

ნორმების დაცულობა 
1121 გ/კლ 1209 გ/კლ 1209 გ/კლ   

 

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (04 02) 

პროგრამის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 
ტრანსპორტის  სამსახური 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანი - უსაფრთხო, კომფორტული და მიმზიდველი სკოლამდელი 
დაწესებულებები 
პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი დაწესებულებების ეზოს კეთილმოწყობა,  
ასევე საჭიროებიდან გამომდინარე მოხდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რაც ბევრად 
უსაფრთხოს, კომფორტულს და მიმზიდველს გახდის სკოლამდელ დაწესებულებებს. 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი დაწესებულებების ეზოს 
კეთილმოწყობის სამუშაოები და რეაბილიტაცია. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 
უსაფრთხო, კომფორტული და 

მიმზიდველი სკოლამდელი 
დაწესებულებები 

მიღწეული 
შედეგი 

სკოლამდელ 
დაწესებულებებში 
უზრუნველყოფილია 
უსაფრთხო, კომფორტული და 
მიმზიდველი გარემო 



 

 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
  

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

რეაბილიტირებული 
სკოლამდელი 

დაწესებულებები 

15 ბაღში 
განხორციელდა 

სარეაბილიტაციო 
სამუშოები 

10 საბავშვო ბაღში  
იგეგმება 

სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები 

დაიწყო ერთი 
ახალი ბაღის 

მშენებლობა და 
17 საბავშვო 

ბაღში  
განხორციელდა 
სარეაბილიტაცი

ო სამუშაოები 

0%  

 

 

 

 

 
 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა (04 03) 

პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი“ 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანი - საზოგადოებაში ინტეგრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე პირები 
პროგრამა ემსახურება ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულ, 2 წლიდან 33 წლამდე, 
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს, ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 
შემდეგი მომსახურებები:                                                                                  - ადრეულ ასაკში (0-
დან 7 წლამდე)   მულტიდისციპლინური გუნდების (ფსიქოლოგი, ლოგოპედი, სპეც–
პედაგოგი), და სამედიცინო კომისიის (ნევროლოგი, თერაპევტი, ფიზიოექიმი)  მიერ 
ხდება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა უნარებისა და შესაძლებლობების 
განსაზღვრა, შესაბამისი მიმართულების მიცემა და მომსახურების შეთავაზება;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- 6 წლიდან 18 წლამდე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირების რეაბილიტაცია და 
საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; სასკოლო ასაკში ინკლუზიური განათლების 
მხარდაჭერა;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- 18 წლიდან 33 წლამდე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა სოციალური 
ინტეგრაციისა და დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მომზადება, რისთვისაც ცენტრში 
ხდება ბენეფიციართა სხვადასხვა სახის შრომით თერაპიებში ჩართვა (ბენეფიციართა  
კვებით უზრუნველყოფისთვია ფუნქციონირებს პურ-ფუნთუშეულის საცხობი, 
ინტეგრირებული სამზარეულო,  სამრეცხაო ოთახი, მინი ბოსტანი) 
  ბენეფიციართა საეღო რაოდენობის 70 % სარგებლობს ცენტრის მომსახურების სრული 
პაკეტით მთელი დღის განმავლობაში და მათთვის გათავლისწინებულია ორჯერადი 
კვება 
აღნიშნული პროგრამის განხორციელებას ემსახურება 70 თანაშრომელი, მათ შორის 
ადმინისტრაციული პერსონალი - 7 თანამშრომელი; პედაგოგი - 16 თანამშრომელი; 
სპეციალისტი (ფსიქოლოგი, ლოგოპედი, მასაჟისტი, სხვადასხვა პროფესიის 
თერაპევტები) - 21 თანამშრომელი, დამხმარე პერსონალი - 26 თანამშრომელი (მათ 
შორის დასაქმებულია ცენტრის ყოფილი 3 ბენეფიციარი) 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

საზოგადოებაში 
ინტეგრირებული შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე 
პირები 

მიღწეული 
შედეგი 

ხელშეწყობილია 
საზოგადოებაში შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე 
პირების ინტეგრირების 
პროცესი 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
  

ინდიკატორის აღწერა 
საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

პროგრამის ხელშეწყობით 
საჯარო სკოლებში 
განსაკუთრებული 
საჭიროების მქონე  

ბავშვების ჩართულობის 
გაზრდა 

90 90 91 0%  

ცენტრის შრომით 
აქტივობებში ჩართული 

ბენეფიციარები 
25 25 17 20% 

პროგრამა დამოკიდებულია 
ბენეფიციართა 

შესაძლებლობებზე 



 

 

 
 
  

პროგრამის დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია 
(04 04) 

პროგრამის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 
ტრანსპორტის  სამსახური 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანი - სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა/ რეაბილიტირება 
პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლის დაწესებულებების ეზოს კეთილმოწყობა,  ასევე 
საჭიროებიდან გამომდინარე მოხდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რაც ბევრად 
უსაფრთხოს, კომფორტულს და მიმზიდველს გახდის სწავლას. 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლების სხვადასხვა საჭიროებების 
რეაბილიტაცია. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 
უსაფრთხო, კომფორტული და 

მიმზიდველი სკოლამდელი 
დაწესებულებები 

მიღწეული 
შედეგი 

სკოლამდელ 
დაწესებულებებში 
უზრუნველყოფილია 
უსაფრთხო, კომფორტული და 
მიმზიდველი გარემო 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
  

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

რეაბილიტირებული 
სკოლამდელი 

დაწესებულებები 
  

2 სკოლაში 
მოხდა 

სახურავის 
რეაბილიტაცია 

  

 
 
 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

სტუდენთა სწავლის დაფინანსება (04 05) 

პროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანი - პროგრამით მოსარგებლე სტუდენტების წახალისება და ხელშეწყობა. 
 
მატერიალური წახალისება, სწავლის საფასურის დაფარვაში ხელშეწყობა. 
პროგრამის სამიზნე ჯგუფს, განეკუთვნებიან ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 
სტუდენტები, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 
და რეგისტრირებული სტუდენტების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული არიან 
განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის 
შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ), დაფიანნსების ოდენობა განისაზღვრება  სტუდენტის 
აკადემიური მოსწრების შესაბამისად, კერძოდ 81 დან 90- ათ ქულამდე  შეფასების მქონეს 
არაუმეტეს 800 ლარის ოდენობით, 90 დან 95 მდე ქულის მქონე სტდენტებს არაუმეტეს 1000 
ლარით და 95 დან 100 ქულის ჩათვლით 1200 ლარით, სტუდენტებს უფინანსდებათ ერთი 
სასწავლო წლის გადასახადი არაუმეტეს ლიმიტით გასაზღვრული ოდენობისა. გამონაკლის 
წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ 
საზღვრებში მიწერილობა. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 
პროგრამით მოსარგებლე 
სტუდენტების რაოდენობა 

მიღწეული 
შედეგი 

წახალისებულია პროგრამით 
მოსარგებლე სტუდენტები 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
  

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

პროგრამით 
მოსარგებლეთა 

რაოდენობა 

2020 წელს 
პროგრამა 459 

სტუდენტი 

2021 წელს 
პროგრამა 

დაეხმარება 460 
სტუდენტს 

2021წელს 
პროგრამა 

დაეხმარა 590 
სტუდენტს 
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პროგრამ. 
კოდი 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა 
2021 წლის 

გეგმა 
2021 წლის 

ფაქტი 
შესრულე

ბა % 

05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 9 411,1 8 924,1 95% 

05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 4 497,7 4 045,4 90% 

05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 1 885,0 1 884,0 100% 

05 01 02 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 966,6 948,8 98% 

05 01 03 
სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა 
1 646,1 1 212,6 74% 

05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 4 036,7 4 017,8 100% 

05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 2 904,2 2 893,3 100% 

05 02 01 01 სახელოვნებო განათლების დაფინანსება 1 169,0 1 160,9 99% 

05 02 01 02 თეატრის ხელშეწყობა 983,4 981,8 100% 

05 02 01 03 მუზეუმის ხელშეწყობა 323,8 322,7 100% 

05 02 01 04 ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 428,1 428,0 100 

05 02 02 კულტურული ღონისძიებების განხორციელება 538,6 534,0 99% 

05 02 03 კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 583,8 583,8 100% 

05 02 04 რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა 10,0 6,6 66% 

05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 156,9 149,1 95% 

05 03 01 ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები 156,9 149,1 95% 

05 04 
სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების 

ადმინისტრირების პროგრამა 
719,8 711,9 99% 

 

 

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

სპორტის სფეროს განვითარება (05 01)  

პროგრამის განმახორციელებელი 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 
ა(ა)იპ "სახელევნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი" 
ა(ა)იპ კლუბი ,,რუსთავის ხარები"  
შპს "საკალათბურთო კლუბი - რუსთავი 1991" 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია ქალაქში, შესაბამისი 
ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფაპროგრამა მოიცავს სპორტის მრავალი სახეობის 
ხელშეწყობას და განვითარებას, ქალაქში არსებული სპორტული კულტურის გაძლიერებასა 
და მხარდაჭერას. პროგრამიდან ფინანსდება რაგბისა და კალათბურთის გუნდები და 
სასპორტო სკოლები, ასევე პროგრამა მოიცავს სპორტული ინფრასტრუქტურის 
რეაბილიტაციასა და ახლის მოწყობას. 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი 

ჯანსაღი ცხოვრების წესის 
პოპულარიზაცია ქალაქში, 

შესაბამისი ინფრასტრუქტურით 
უზრუნველყოფა 

მიღწეული 
შედეგი 

განხორციელდა ჯანსაღი 
ცხოვრების წესის 
პოპულარიზაცია ქალაქში, 
გაუმოჯობესებულია შესაბამისი 
ინფრასტრუქტურა  

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
  

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

სპორტული 
ღონისძიებების 

ორგანიზება 
17 25 21   



 

 

მოწყობილი-
რეაბილიტირებული 

ობიექტების 
რაოდენობა 

2020 წელს 
მოეწყო 6 

მისამართზე 
სპორტული 
მოედანი, 9 

მისამართზე 
საბავშვო 

კუთხეები და 16 
ლოკაციაზე 

ტრენაჟორები 

2021 წელს 
მოეწყობა/რეაბი

ლიტირდება 2 
მისამართზე 
სპორტული 
მოედანი, 2 

მისამართზე 
საბავშვო 

მოედანი, 1 
მისამართზე 

ტრენაჟორები 

2021 წელს 
სამშენებლო/სა
რეაბილიტაციო 

სამუშაოები 
განხორციელდა 
37 მისამართზე 

  

დიდი 10-ს 
ჩემპიონატში 
საპრიზო ადგილის 
დაკავება 

2 ადგილი 
იგეგმება 2-ლი 
ადგილი 

საქართველოს 
,,დიდი 10“-ის 
ჩემპიონატში  
,,რუსთავის 

ხარები“-ს გუნდი 
გავიდა 

პლეიოფში.შეწყ
და კოვიდ 

ინფექციის გამო 

  

სატურნირო 
ცხრილში ადგილის 
მაჩვენებელი 

 მე-2 ადგილი 

საკალათბურთო 
კლუბის მიერ 

მოგებულ იქნა 
საქართველოს 

ჩემპიონატი 

  

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა (05 01 01) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 
ა(ა)იპ კლუბი „რუსთავის ხარები" 
შპს "საკალათბურთო კლუბი - რუსთავი 1991" 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

- ქვეპროგრამის მიზანია რაგბის განვითარების ხელშეწყობა. რაგბის კლუბ ,,რუსთავის 
ხარები"-ს წარმატებული მონაწილეობა საქართველოს უმაღლესი ლიგის დიდი 10-ის 
ჩემპიონატში. პერსპექტიული მორაგბეების აღზრდა, განვითარება და მომზადება 
საქართველოს ასაკობრივი ნაკრებებისათვის. 
- ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 
"საკალათბურთო კლუბი - რუსთავი 1991"-ის დაფინანსება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან 
სუბსიდიის სახით., საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

- ააიპ რაგბის კლუბი ,,რუსთავის 
ხარები"-ს წარმატებული 

ასპარეზობა ეროვნულ 
ჩემპიონატში და შემდგომ 

საერთაშორისო ასპარეზზე. 
- გუნდის წარმატებული ასპარეზობა 

ეროვნულ და შემდგომ 
საერთაშორისო ტურნირებში,  

ეროვნულ ჩემპიონატში საპრიზო 
ადგილის დაკავება. 

მიღწეული 
შედეგი 

 ააიპ რაგბის კლუბმა ,,რუსთავის 
ხარები"- წარმატებით 
იასპარეზა ეროვნულ 
ჩემპიონატში 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

დიდი 10-ს 
ჩემპიონატში 

საპრიზო ადგილის 
დაკავება 

2 ადგილი 
იგეგმება 2-ლი 

ადგილი 

საქართველოს 
,,დიდი 10“-ის 
ჩემპიონატში  
,,რუსთავის 

ხარები“-ს გუნდი 
გავიდა 

პლეიოფში.შეწყ
და კოვიდ 

ინფექციის გამო 

  



 

 

სატურნირო 
ცხრილში ადგილის 

მაჩვენებელი 
 მე-2 ადგილი 

საკალათბურთო 
კლუბის მიერ 

მოგებულ იქნა 
საქართველოს 

ჩემპიონატი 

  

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (05 01 02) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 
ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების 
ცენტრი 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანია რუსთავში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და 
ახალგაზრდების ჩართვა სპორტულ აქტივობებში,  
სპორტის 23 სახეობის სექციების დაფინანსება, წარმატებული სპორტსმენ მოსწავლეების 
სასტიპენდიო პროგრამით წახალისება, ასევე მუნიციპალიტეტში სპორტული 
ღონისძიებების ორგანიზება და სხვადასხვა დონის სპორტულ შეჯიბრზე სპორტსმენების  
მონაწილეობის დაფინანსება. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

სპორტულ გამაჯანსაღებელ 
საბაზისო სერვისებზე 

მოქალაქეების თანაბარი 
ხელმისაწვდომობა. სპორტულ 

ღონისძიებებში გაიზრდება 
მონაწილეთა რაოდენობა. 

სამოყვარულო და 
პროფესიონალური სპორტული 

სექციების 
ფინანსური,მატერიალური და 
ტექნიკური უზრუნველყოფით 

გაიზრდება ჯანსაღი ცხოვრებით 
მაცხოვრებელი ახალგაზრდა 

მოქალაქეების რაოდენობა,ასევე 
პროფესიონალი,წარმატებული 

სპორტსმენების რაოდენობა, 
რომელთაც მიეცემათ საშუალება 

გაიტანონ ჩვენი ქალაქისა და 
ქვეყნის სახელი საერთაშორისო 

ასპარეზზე. სასტიპენდიო 
პროგრამით კი ვუზრუნველყობთ 

წარმატებულ სპორტსმენთა 
წახალისებას და ხელშეწყობას 

მიღწეული შედეგების 
გაუმჯობესებაში. 

მიღწეული 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია სპორტულ 
გამაჯანსაღებელ საბაზისო 
სერვისებზე მოქალაქეების 
თანაბარი ხელმისაწვდომობა. 
სპორტულ ღონისძიებებში 
გაზრდილია მონაწილეთა 
რაოდენობა. სამოყვარულო და 
პროფესიონალური სპორტული 
სექციების 
ფინანსური,მატერიალური და 
ტექნიკური უზრუნველყოფით 
გაზრდილია ჯანსაღი 
ცხოვრებით მაცხოვრებელი 
ახალგაზრდა მოქალაქეების 
რაოდენობა,ასევე 
პროფესიონალი,წარმატებული 
სპორტსმენების რაოდენობა, 
რომელთაც მიეცათ საშუალება 
გაიტანონ ჩვენი ქალაქისა და 
ქვეყნის სახელი საერთაშორისო 
ასპარეზზე. სასტიპენდიო 
პროგრამით კი 
უზრუნველყოფილია 
წარმატებულ სპორტსმენთა 
წახალისება და ხელშეწყობა 
მიღწეული შედეგების 
გაუმჯობესებაში.  

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

ბენეფიციარების 
რაოდენობა 

1 200 1 400 1300   

სპორტული 
ღონისძიებების 

ორგანიზება 
17 25 21   

სპორტული 
ღონისძიებებში 

მონაწილეთა 
რაოდენობა 

2 100 3 200 2800   

 

 

 



 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (05 01 03) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია - სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის სპორტული მოედნები, 
რომლებიც საჭიროებენ აღდგენა-რეაბილიტაციას, ასევე აღნიშნული პროგრამის 
ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ლოკაციაზე მინი სპორტული მოედნები მოწყობა, ასევე 
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კუთხის მოწყობა. 
 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში 
მოეწყობა/რეაბილიტირდება 2 

სპორტული მოედანი და  1 
სპორტულ გამაჯანსაღებელი კუთხე 

და 2 საბავშო მოედანი. კრივის 
დარბაზი. შეიქმნება კომფორტული 

და ჯანსაღი გარემო 
ახალგაზრდებისთვის, სადაც 

შეძლებენ დაკავდნენ სპორტის 
რამდენიმე სახეობით. მოიმატებს 

სპორტით დაინტერესებული 
მომავალი თაობის რაოდენობა და 
დაინერგება ჯანსაღი ცხოვრების 

წესი ახალგაზრდებში. 

მიღწეული 
შედეგი 

 პროგრამის ფარგლებში 
მოეწყო/რეაბილიტირდა 2 
სპორტული მოედანი და  1 
სპორტულ გამაჯანსაღებელი 
კუთხე და 2 საბავშო მოედანი. 
კრივის დარბაზი.  

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

მოწყობილი-
რეაბილიტირებული 

ობიექტების 
რაოდენობა 

2020 წელს 
მოეწყო 6 

მისამართზე 
სპორტული 
მოედანი, 9 

მისამართზე 
საბავშვო 

კუთხეები და 16 
ლოკაციაზე 

ტრენაჟორები 

2021 წელს 
მოეწყობა/რეაბი

ლიტირდება 4 
მისამართზე 
სპორტული 
მოედანი, 3 

მისამართზე 
საბავშვო 

მოედანი, 1 
მისამართზე 

ტრენაჟორები 

2021 წელს 
სამშენებლო/სა
რეაბილიტაციო 

სამუშაოები 
განხორციელდა 
37 მისამართზე 

  

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

კულტურის სფეროს განვითარება (05 02)  

პროგრამის განმახორციელებელი 

ა(ა)იპ  "სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი" 
ა(ა)იპ"გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი" 
ა(ა)იპ"რუსთავის ისტორიული მუზეუმი" 
ა(ა)იპ"რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი 
ბიბლიოთეკა" 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანია ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის ჩართულობის ზრდა 
სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში და ინეტერესეთა ზრდა მაღალი კულტურული 
მენტალობის ჩამოყალიბების ზრდით, ასევე ხელშეწყობის გზით არსებული კულტურული 
მიმართულობების განვითარება 
 
პროგრამა მოიცავს კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობას, კულტურული 
ღონისძიებების განხორციელებასა და შეაბამისი ინფრასტრუქტურის 
მოწყობა/რეაბილიტირებას. 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი 

სახელოვნებო სკოლების 
გამართული ფუნქციონირება და 

კულტურული ღონისძიებების 
სიმრავლე 

მიღწეული 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია 
სახელოვნებო სკოლების 
გამართული ფუნქციონირება და 



 

 

კულტურული ღონისძიებების 
სიმრავლე 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
  

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

სახელოვნებო 
სკოლებში 

ბენეფიციართა 
რაოდენობა 

1315 1400  1350     

კულტურული 
ღონისძიებების 
რაოდენობა 

9 12  6     

მოწყობილი-
რეაბილიტირებული 
ობიექტების 
რაოდენობა 

  

2021 წელს 
განხორციელდე
ბა მუსიკალური 
სკოლის 
რეაბილიტაცია 

 2021 წელს 
სამშენებლო/სა
რეაბილიტაციო 
სამუშაოები 
განხორციელდა 
3 ობიექტზე 

    

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება (05 02 01 01) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 
ა(ა)იპ" ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების 
ცენტრი" 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 
ქვეპროგრამის მიზანია - სახელოვნებო სკოლების ფუნქციონირებისათვის ფინანსური 
ხელშეწყობა. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

სახელოვნებო განათლების 
სერვისებზე თანაბარი 

ხელმისაწვდომობა. სახელოვნებო 
განათლების მიმართ საზოგადოების 

მაღალი ცნობიერების 
ჩამოყალიბება 

მიღწეული 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია 
სახელოვნებო განათლების 
სერვისებზე თანაბარი 
ხელმისაწვდომობა. 
სახელოვნებო განათლების 
მიმართ საზოგადოების მაღალი 
ცნობიერების ჩამოყალიბება 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

სახელოვნებო 
სკოლებში 

ბენეფიციართა 
რაოდენობა 

1315 1400  1350    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

თეატრის ხელშეწყობა (05 02 01 02) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ "გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი" 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია - თეატრის ხელშეწყობა 
გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი პროგრამის 
ფარგლებში ახორციელებს  სპექტაკლის დადგმას, ასევე თეატრალურ ფორუმს. 
საქართველოს რუკაზე რუსთავის თეატრის ლიდერული პოზიციონირება, როგორც ერთ-
ერთი საინტერესო, მაღალპროფესიული და ნოვატრული თეატრის,  პოპულარიზაციის 
შედეგად გაზრდილი მაყურებლის რაოდენობა. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

საქართველოს რუკაზე რუსთავის 
თეატრის ლიდერული 

პოზიციონირება, როგორც ერთ-
ერთი საინტერესო, 

მაღალპროფესიული და ნოვატრული 
თეატრის,  პოპულარიზაციის 

შედეგად გაზრდილი მაყურებლის 
რაოდენობა. 

მიღწეული 
შედეგი 

განხორციელდა საქართველოს 
რუკაზე რუსთავის თეატრი 
ლიდერული პოზიციონირება, 
როგორც ერთ-ერთი 
საინტერესო, 
მაღალპროფესიული და 
ნოვატრული თეატრის,  
პოპულარიზაციის შედეგად 
გაზრდილია მაყურებლის 
რაოდენობა. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

სტაციონარზე 
ჩატარებული 

სპექტაკლების 
რაოდენობა 

108 120 23  
არსებული COVID-19 პანდემიის 

გამო დაწესებული 
შეზღუდვებიდან გამომდინარე 

სარეპერტუარო 
სპექტაკლების 

რაოდენობა 
18 23 23   

მაყურებლის 
რაოდენობა 

20000 22000 2 130  
არსებული COVID-19 პანდემიის 

გამო დაწესებული 
შეზღუდვებიდან გამომდინარე 

16-35 წამდე 
მაყურებლის 

აქტივობა 
9640 11000 1200  

არსებული COVID-19 პანდემიის 
გამო დაწესებული 

შეზღუდვებიდან გამომდინარე 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

მუზეუმის ხელშეწყობა (05 02 01 03) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ "რუსთავის ისტორიული მუზეუმი" 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია - მუზეუმის ხელშეწყობა მუზეუმი სამეცნიერო-საგანმანათლებლო 
დაწესებულეებაა,  დაცულია 35 000 ექსპონატი, იცავს, იკვლევს  და პოპულარიზაციას უწევს 
რუსთავის,  ქვემო ქართლის  ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებს, 
დასაქმებულია 27 თანამშრომელი,  ეწევა საგანმანათლებლო საქმიანობას 
არაფაორმალური განათლების გაცემის გზით, აწყობს დროებით გამოფენებს. მუზეუმის 
არქეოლოგიური ექსპედიცია იკვლევს  და შეისწავლის რუსთავის ციხე-ქალაქის კომპლექს, 
რითაც ამდიდრებს მუზეუმის ფონდებს.   მუზეუმი საქმიანობას ეფუძნება  ქვეპროგრამებს: 
1.  ფონდებისა და სამეცნიერო-საგანმანათლებლო საქმეების მართვის პროგრამა: 
აღრიცხავს, იცავს, იკვლევს პუბლიკაციისა და გამოფენებისათვის ამზადებს მუზეუმში 
დაცულ ექსპონატებს. 2. საგამოფენო და საგანმანათლებლო საქმიანობის მართვის 
პროგრამა - ამზადებს გამოფენებსა და საგანმანათლებლო პროგრამებს, ემსახურება 
ვიზიტორებს. 3. არქეოლოგიური პროგრამა - აწარმოებს რუსთავის ციხე-ქალაქის 
არქეოლოგიურ კვლევსას, მოვლა- დაცვას.  4.  არქივისა და ბიბლიოთეკის მართვის 
პროგრამა - იცავს და იკვლევს საარქივო დოკუმენტაციას, ემსახურება ბიბლიოთეკას. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

დაცული და მოვლილი კულტურული 
მემკვიდრეობა;  შემუშავებული  
საგანმანათლებლო პროგრამების  
გზით არაფორმალური განათლების 

მიღწეული 
შედეგი 

დაცული და მოვლილია 
კულტურული მემკვიდრეობა;  
შემუშავებულია 
საგანმანათლებლო 



 

 

გავრცელება საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში;  ქალაქისა და 
საქართველოს ისტორიით, ზოგადი 
ცოდნით  განათლებული  მოსწავლე-
ახალგაზრდობა,   თანამედროვე 
ხელოვნების არტისტების 
პოპულარიზაცია (დროებითი 
გამოფენების მეშვეობით); 
გაზრდილი ვიზიტორები და 
ეკონომიური  სარგებელი, 
გამოცემული სამეცნიერო და 
სამეცნიერო- საგანმანათლებლო 
ლიტერატურა,   სამუზეუმო საქმის, 
ქალაქის ისტორიისა და კულტურის 
მიღწევების განვრცობა და 
პოპულარიზაცია საზოგადოების 
ფართო ფენებში. 

პროგრამების  გზით 
არაფორმალური განათლების 
გავრცელება 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში;  

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 ინდიკატორის 

აღწერა 
საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

ვიზიტორთა 
რაოდენობა  

1400 1700 986  
არსებული COVID-19 პანდემიის 

გამო დაწესებული 
შეზღუდვებიდან გამომდინარე 

წლის განმავლობაში 
საგანმანათლებლო 

პროგრამებში 
მონაწილე 

მოსწავლეთა 
რაოდენობა 

2170 2300 0  
არსებული COVID-19 პანდემიის 

გამო დაწესებული 
შეზღუდვებიდან გამომდინარე 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (05 02 01 04) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 
ა(ა)იპ "რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი 
ბიბლიოთეკა" 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია - ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავის საბიბლიოთეკო 
გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა" შედგება ერთი მთავარი - 
ილია ჭავჭავაძის სახელობის ბიბლიოთკისგან და ოთხი ფილიალისგან:    #1 ფილიალი  
შ.რუსთაველის სახ. საქალაქო ბიბლიოთეკა, #2 ფილიალი  საბავშვო ბიბლიოთეკა 
ნაკადული, #3 ფილიალი ნ. ბარათაშვილიდ სახ. საქალაქო საბავშვო ბიბლიოთეკა , #4 
ფილიალი ი. გოგებაშვილის  სახ.  საბავშვო ბიბლიოთეკა.  წიგნადი ფონდი შეადგენს   168169  
ეგზემპლარს. 
 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

ფონდების ორგანიზება  ქართული 
და უცხოური წიგნებით,მონაცემთა 

ბაზების შექმნა.საბიბლიოთეკო 
კადრების  კვალიფიკაციის 

ამაღლება და საერთაშორისო 
დონეზე აპრობირებული მეთოდების 

დანერგვა. ქალაქის მკითხველთა 
სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებზე 

გათვლილი ღონისძიებები და 
კლუბური მუშაობების 

უზრუნველყოფა.ქალაქის 
მაცხოვრებლების ასაკობრივი, 

პროფესიული 
ინტერესის,სკოლამდელი და 
საკოლო ასაკის,შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირების 
ლიტერატურული ინტერესების 

დაკმაყოფილება. 
განათლების დონის ინტელექტისა 

და  კულტურის ამაღლება 

მიღწეული 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია 
დაგეგმილი შუალედური შედეგი 



 

 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

მკითხველთა 
რაოდენობის ზრდა 

2020წ.  10500 
მკითხველი 

2021წ.  11000 
მკითხველი 

2021წ  10 748 
იყო მკითხველი 

  

გაზრდილი 
მატერიალური 

რესურსები 

2020წ. შეძენილი 
იქნება 500  

წიგნი 

2021წ. შეძენილი 
იქნება 510 წიგნი 

2021  წელს 
შეძენილ 

იქნა  470 წიგნი 
  

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება (05 02 02) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 
ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების 
ცენტრი" 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია - საზოგადოებაში ქართული ტრადიციული ხელოვნების კუთხით 
მაღალი ცნობიერების ჩამოყალიბება. მოქალაქეებში შემოქმედებითი უნარების აღქმისა და 
გამოხატვის უზრუნველყოფა      
ქალაქში კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება. ქართული ტრადიციული ხელოვნებისა 
და ფოლკლორის დაფინანსება      

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

საზოგადოებაში ქართული 
ტრადიციული ხელოვნების კუთხით 

მაღალი ცნობიერების 
ჩამოყალიბება. მოქალაქეებში 

შემოქმედებითი უნარების აღქმისა 
და გამოხატვის უზრუნველყოფა      

მიღწეული 
შედეგი 

გაზრდილია საზოგადოებაში 
ქართული ტრადიციული 
ხელოვნების კუთხით მაღალი 
ცნობიერება. ხელშეწყობილია 
მოქალაქეებში შემოქმედებითი 
უნარების აღქმისა და 
გამოხატვის უზრუნველყოფა      

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

კულტურული 
ღონისძიებების 

რაოდენობა 
9 12 2   

კულტურულ 
ღონისძიებების 

მონაწილეთა 
(ბენეფიციართა) 

რაოდენობა 

10000 12500 6000   

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (05 02 03) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია - კულტურული ობიექტების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია, 
შეიქმნება კომფორტული და მიმზიდველი გარემო, რაც ხელს შეუწყობს  მომავალი თაობის 
მხრიდან დაინტერესების გაზრდას მუსიკის სწავლის მიმართ, 2021 წელს აღნიშნული 
სამუშაოები დაფინანსდება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 
387,8 ათ.ლარით, ადგილობრივი ბიუჯეტით 21,1 ათ. ლარით. 
ქ. რუსთავში ჭავჭავაძის ქ. N4-ში მდებარე მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია 
და სხვა 
2021 წლის მანძილზე გამოვლენილი ეკონომიების და დამატებით მოძიებული ფინსნსებით 
მოხდება სხვა მისამართებზე სპორტული ობიექტების  მოწყობა/რეაბილიტაცია. 



 

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუსიკალური სკოლის შიდა ინტერიარის 
რეაბილიტაცია, გათბობა გაგრილების და ვენტილაციის სისტემის მოწყობა და გახმოვანების 
სისტემა, მოიმატებს მუსიკით დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობა. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი  
მიღწეული 
შედეგი 

 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

მოწყობილი-
რეაბილიტირებული 

ობიექტების 
რაოდენობა 

 

2021 წელს 
განხორციელდე
ბა მუსიკალური 

სკოლის 
რეაბილიტაცია 

2021 წელს 
სამშენებლო/სა
რეაბილიტაციო 

სამუშაოები 
განხორციელდა 

3 ობიექტზე 

  

 

 

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (05 03)  

პროგრამის განმახორციელებელი 
ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების 
ცენტრი" 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 
პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 
ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში 
სექციების მუშაობის უზრუნველყოფა 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი 

ახალგაზრდული ღონისძიებების 
ორგანიზება. მოსწავლე 

ახალგაზრდობის სასახლეში 
სექციების მუშაობის უზრუნველყოფა 

მიღწეული 
შედეგი 

ორგანიზებულია 
ახალგაზრდული ღონისძიებები, 
უზრუნველყოფილია 
ახალგაზრდობის სასახლეში 
სექციების მუშაობა 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
  

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

ახალგაზრდული 
პროექტის 

ბენეფიციართა 
რაოდენობა 

200 400  0   
 პროგრამების განხორციელებას 
ხელი შეუშალა ცოვიდ 
ოანდემიამ 

  
 
 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები (05 03 01)  

პროგრამის განმახორციელებელი 
ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების 
ცენტრი" 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 
 
ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში 
სექციების მუშაობის უზრუნველყოფა 
 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი 

ახალგაზრდული ღონისძიებების 
ორგანიზება. მოსწავლე 

ახალგაზრდობის სასახლეში 
სექციების მუშაობის უზრუნველყოფა 

მიღწეული 
შედეგი 

ორგანიზებულია 
ახალგაზრდული ღონისძიებები, 
უზრუნველყოფილია 
ახალგაზრდობის სასახლეში 
სექციების მუშაობა 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
  



 

 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

ახალგაზრდული 
პროექტის 

ბენეფიციართა 
რაოდენობა 

200 400 0  
პროგრამების განხორციელებას 

ხელი შეუშალა ცოვიდ 
ოანდემიამ 

 
 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა 
(05 04)  

პროგრამის განმახორციელებელი 
ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების 
ცენტრი" 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანია თანამედროვე და კონკურენტუნარიანი ადმინისტრაციული გუნდის 
ფორმირება რომელიც უზრუნველყოფს ცენტრის მდგრად განვითარებასლოჯისტიკა 
ფორსირებულად ახორციელებს ადმინისტრაციის მომარაგებას ,საჭირო მასალებითა და 
ინვენტარით. საფინანსო ორგანო უზრუნველყობს ყველა მოქმედების სწორ ფინანსურ 
მსვლელობას. იურისტთა ჯგუფი კი პარარელელურად მუშაობს არსებული მოცემულობის 
თანხვედრაზე საქართველოს კანონმდებლობასთან 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი 

თანამედროვე და 
კონკურენტუნარიანი 

ადმინისტრაციული გუნდის 
ფორმირება რომელიც 

უზრუნველყოფს ცენტრის მდგრად 
განვითარებას 

მიღწეული 
შედეგი 

ფორმირებულია თანამედროვე 
და კონკურენტუნარიანი 
ადმინისტრაციული გუნდი 
რომელიც უზრუნველყოფს 
ცენტრის მდგრად განვითარებას 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
  ინდიკატორის 

აღწერა 
საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

პროფესიული 
ტრენინგები 

5 10 10   

გადამზადებულ 
თანამშრომელთა 
რაოდენობა 

20 35 30   

 

 

 

პროგრამ. 
კოდი 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა 
2021 წლის 

გეგმა 
2021 წლის 

ფაქტი 
შესრულება 

% 

06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 5 532,5 5 312,8 96% 

06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 1 816,9 1 713,4 94% 

06 01 01 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს 

უზრუნველყოფა 
343,9 333,5 97% 

06 01 02 მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება 879,0 795,0 90% 

06 01 03 
მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით 

დახმარება 
139,0 138,1 99% 

06 01 04 აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება 402,5 398,3 99% 

06 01 05 
გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით 

დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის 
დაფინანსება 

52,5 48,4 92,% 

06 02 სოციალური უზრუნველყოფა 3 715,6 3 599,5 97% 

06 02 01 მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება 1 303,3 1 272,3 98% 

06 02 02 სარიტუალო მომსახურებები 20,0 13,8 68% 

06 02 03 შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე 76,4 75,2 98% 

06 02 04 შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 369,7 361,2 98% 

06 02 05 ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები 743,8 734,6 99% 



 

 

06 02 06 უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება 0,9 0,6 67% 

06 02 07 რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა 460,2 453,8 99% 

06 02 08 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 476,2 472,0 99% 

06 02 09 
საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა 

ოჯახების მატერიალური დახმარება 
20,7 20,7 100% 

06 02 10 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 75,8 57,8 76% 

06 02 11 სტუდენტთა სოციალური დახმარება 24,0 13,1 55% 

06 02 12 სოციალური დახმარებების პროგრამა 69,5 68,1 98% 

06 02 13 
სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების 

დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა 
4,7 4,7 100% 

06 02 14 დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა 53,0 51,7 98% 

06 02 15 ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა 17,5 0,0 0% 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა (06 01 01) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი 
ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის 
ცენტრი 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

 ქვეპროგრამის მიზანია განხორციელებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად 
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა. 
2021 წელს განხორციელდა შემდეგი სამუშაები:  
1. ეპიდზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიება. 
2. განხორციელდა მოსახლეობის ანტირაბიული დახმარების ხელშეწყობის ღონისძიება. 
3. განხორციელდა მალარიის ელიმინაციის ღონისძიება. 
4. განხორციელდა რუსთავის საცხოვრებელი ბინების დერატიზაცია. 
5. განხორციელდა სანიტარულ-ჰიგიენური ღონისძიება. 
6. განხორციელდა ქალაქ რუსთავის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის 
„საშიში“ და შხამიანი ცხოველების (ძირითადად ქვეწარმავლების და მორიელების) 
ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიება. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

განხორციელებული პრევენციული 
ღონისძიებების შედეგად 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის 
დაცვა 

მიღწეული 
შედეგი 

 განხორციელებული 
პრევენციული ღონისძიებების 
შედეგად უზრუნველყოფილია 
მოსახლეობის ჯანმრთელობის 
დაცვა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

ანტირაბიული 
კაბინეტების უწყვეტი 

მომარაგება 
ანტირაბიული 

მასალებით 

მიღებულია 12 
190 დოზა 

ანტირაბიული 
ვაქცინა და 

დახარჯულია 11 
935 დოზა. 

2021 წლის 
განმავლობაში 

მოთხოვნის 
შესაბამისად  

ანტირაბიული 
მასალებითუწყვ
ეტი მომარაგება  

განხორციელდა 
პროგრამის 

შესაბამისად 
    

მალარიის 
შემთხვევების 
მაქსიმალური 
აღმოფხვრა 
გადამტანის 

რიცხობრიობის 
მაქსიმალურად 

შემცირება 

ჩატარდა 
საცხოვრებელი 

და 
არასაცხოვრებე
ლი შენობების 

შიდა 
პერიმეტრის 
დეზინსექცია 

100 000კვ.მ 

2021 წლის 
განმავლობაში 

შენარჩუნებული 
იქნება 

აღნიშნული 
მაჩვენებელი  

2021 წელს 
შენარჩუნდა 
მაჩვენებელი 

  



 

 

 კანონით 
გათვალისწინებული 

ობიექტების           
სანიტარულ-

ჰიგიენური 
მონიტორინგი 

მონიტორინგი 
განხორციელდა 
ბაგა-ბაღების 27 
ფილიალში და 

28 საჯარო  
სკოლაში  

2021 წელში 
აღნიშნულ 

ღონიძიებას 
ემატება 

საზოგადოებრივ
ი მნიშვნელობის 
დაწესებულებებ
ის სალონების 

და ესთეტიკური 
და 

კოსმეტიკური 
მნიშვნელობის 

ობიექტების  
სანიტარულ-

ჰიგიენური 
მონიტორინგი 

2021 წელში 
აღნიშნულ 
ღონიძიება 
დაემატება 

საზოგადოებრივ
ი მნიშვნელობის 
დაწესებულებებ
ის სალონების 

და ესთეტიკური 
და 

კოსმეტიკური 
მნიშვნელობის 

ობიექტების  
სანიტარულ-

ჰიგიენური 
მონიტორინგს 

  

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება (06 01 02) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

აღნიშნული ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირებს წარმოადგენენ ის მოქალაქეები, 
რომელთაც ესაჭიროებათ ავთვისებიანი სიმსივნეების დიაგნოსტიკა და ამბულატორიულ-
სტაციონარული მკურნალობა, კარდიოქირურგიული და გეგმიური ქირურგიული სამედიცინო 
მომსახურება, კომპიუტერული გამოკვლევები 0-70 000 ქულის მქონე სოციალურად 
დაუცველი მოსახლეობისათვის.  გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც 
მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა  
ქვეპროგრამის ფარგლებში 2021 წელს განხორციელდა 1 365 ბენეფიციარის სამედიცინო 
მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება. 
 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

რუსთავის ადმინისტრაციულ 
საზღვრებში მცხოვრები 

(რეგისტრირებული) მოქალაქეების 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

გაუმჯობესება 

მიღწეული 
შედეგი 

შექმნილია პირობები რუსთავის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
მცხოვრები (რეგისტრირებული) 
მოქალაქეების ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესებისთვის  

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

წლის მანძილზე 
ბენეფიციარების 

რაოდენობა 

2020 წელს 
პროგრამის 
ფარგლებში 

მომსახურება 
ჩაიტარა 1378 

მოქალაქემ 

2021  წელს 
გაზრდილი 
ბიუჯეტის 

ფარგლებში 
სავარაუდოდ 

დაფინანსდება 
100 მოქალაქით 

მეტი. 

ქვეპროგრამის 
ფარგლებში 

განხორციელდა 
1365 

ბენეფიციარის 
სამედიცინო 

მომსახურების 
ხარჯების 

ანაზღაურება. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება (06 
01 03) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში, მოსარგებლე ჯგუფს წარმოადგენენ ქ.რუსთავში მცხოვრები და 
რეგისტრირებული(განცხადების მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში) 
სოციალურად დაუცველი (0-დან 70 001-მდე ქულის მქონე) მოქალაქეები, შშმ პირები და 
ვეტერანები (70 001 დან - 150 000 ჩათვლით),რომელთა  მედიკამენტების შესაძენად 
წელიწადში გათვალისწინებულია არაუმეტეს 100(ასი)ლარისა.    ასევე,  შაქრიანი დიაბეტით 
დაავადებული 0-დან  18 წლამდე ასაკის ბავშვები და მოზარდები, რომლებსაც 
ესაჭიროებათ  ტესტ-ჩხირებით უზრუნველყოფა. მათზე გათვალისწინებულია წელიწადში 
არაუმეტეს 4 (ოთხი) კოლოფის ოდენობით.     ქვეპროგრამის მიზანია რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები და რეგისტრირებული 
სოციალურად დაუცველი (0-70 000 ქულის მქონე) მოქალაქეების, შშმ პირების და 
ვეტერანების მედიკამენტების შესაძენად საჭირო თანხის დაფინანსება და დიაბეტით 
დაავადებული  0-18 წლის ასაკის ბავშვების და მოზარდების სახელმწიფო პროგრამის 
ზევით გლუკომეტრების შესაბამისი ტესტ-ჩხირებით უზრუნველყოფა.  
 გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა.             
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 1 417 ბენეფიციარის  მედიკამენტებით 
უზრუნველყოფის ხარჯების ანაზღაურება. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

რუსთავის ადმინისტრაციულ 
საზღვრებში მცხოვრები 
(რეგისტრირებული) მოქალაქეების 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
გაუმჯობესება. 

მიღწეული 
შედეგი 

 შექმნილია პირობები რუსთავის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
მცხოვრები (რეგისტრირებული) 
მოქალაქეების ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესებისთვის 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

წლის მანძილზე 
ბენეფიციარების 

რაოდენობა 

2020 წელს 
აღნიშნული 
პროგრამით 

ისარგებლა 1315 
მოქალაქემ. 

2021 წელს 
გათვალისწინებ

ულია 
მომართვიანობი

ს გაზრდა 155 
მოქალაქით. 

ქვეპროგრამის 
ფარგლებში 

განხორციელდა 
1417 

ბენეფიციარის  
მედიკამენტები

თ 
უზრუნველყოფი

ს ხარჯების 
ანაზღაურება. 

    

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება (06 01 04) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული) 
აუტიზმის მქონე ბავშვების (შემდგომში - ბენეფიციარი) საზოგადოებაში ინტეგრაციის 
მიზნით შემეცნებითი, თვითმოვლის, მოტორული, სოციალური განვითარების  და 
კომუნიკაციური უნარების განვითარების ხელშეწყობა. 
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 167 ბენეფიციარის დაფინანსება. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

აუტიზმის  მქონე ბავშვთა 
სტიმულირების, თვითმოვლის, 
შემეცნების, მოტორიკის და 
კომუნიკაციური უნარების შეძენა 

მიღწეული 
შედეგი 

ხელშეწყობილია აუტიზმის  
მქონე ბავშვთა სტიმულირების, 
თვითმოვლის, შემეცნების, 
მოტორიკის და კომუნიკაციური 
უნარების შეძენა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 



 

 

წლის მანძილზე 
ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

2020  წელს 
პროგრამის 
ფარგლებში 

მომსახურება 
ჩაიტარა 109 

ბენეფიციარმა. 

პროგრამას 2021 
წელს 

სავარაუდოდ 
დაემატება 25 
ბენეფიციარის 

ხარჯი. 

ქვეპროგრამის 
ფარგლებში 

განხორციელდა 
167 ბენეფიციარის 

დაფინანსება. 
 

    

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის 
სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება (06 01 05) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 62 ბენეფიციარის დაფინანსება. 
ქვეპროგრამით მოსარგებლე კატეგორიას განეკუთვნება გონებრივი განვითარების 
დაყოვნების, ცერებრული დამბლის  და დაუნის სინდრომის  (ICD-10-ით განსაზღვრული 
კლასიფიკატორები - R62, G80, Q90) მქონე ბავშვები (შემდგომში ბენეფიციარი) 2 დან 18 
წლამდე ასაკის ჩათვლით. 
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. რუსთავში მცხოვრები და 
რეგისტრირებული (განცხადების მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში) 
გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლის  და დაუნის სინდრომის მქონე 
ბავშვების (შემდგომში ბენეფიციარი) საზოგადოების ინტეგრაციის მიზნით შემეცნებითი, 
თვითმოვლის, კომუნიკაციური და ფიზიკური უნარების ხელშეწყობა. 
საანგარიშო პერიოდში აღნიშნულ პროგრამას დაემატება საკურორტო/სარეაბილიტაციო 
მომსახურება G90 და Q80 დიაგნოზის 2-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, წლიური 
ლიმიტი განისაზღვრება 1000 ლარით, ხოლო R62 დიაგნოზის 2-დან 15 წლის ჩათვლით ასაკის 
0-70000 ქულის მქონე ბავშვებისვის წლიური ლიმიტი  600 ლარით. 
 გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ 
საზღვრებში მცხოვრები 
(რეგისტრირებული) 2 დან 18 წლამდე 
ბავშვების ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის გაუმჯობესება 

მიღწეული 
შედეგი 

 ხელშეწყობილია ქალაქ 
რუსთავის ადმინისტრაციულ 
საზღვრებში მცხოვრები 
(რეგისტრირებული) 2 დან 18 
წლამდე ბავშვების 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
გაუმჯობესება 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 ინდიკატორის 

აღწერა 
საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

წლის მანძილზე 
ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

2020  წელს  
პროგრამის 
ფარგლებში 

მომსახურება 
ჩაიტარა 32 

(R62,Q80,G90.) 
ბენეფიციარმა. 

2021 წელს  
პროგრამის 
ფარგლებში 

მომსახურებას 
ჩაიტარებს 45 
(R62,Q80,G90.) 
ბენეფიციარი. 

ქვეპროგრამის 
ფარგლებში 

განხორციელდა 62 
ბენეფიციარის 
დაფინანსება. 

 

    

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება (06 02 01) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა უფასო სასადილოს პროგრამით 
მოსარგებლე 2 050 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით მომსახურება. 
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებნში 
რეგისტრირებული  განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის 
განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და აკმაყოფილებენ  
ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთ  კრიტერიუმს მაინც: 
1. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 
მოქალაქეები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს 



 

 

2. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული  
მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი), რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 
150 000-ს; 
3. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები;  
პროგრამით გათვალისწინებულია 2050 ბენეფიციარის დაკმაყოფილება. 
 გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 
სოციალურად დაუცველი 

მოქალაქეებისათვის კვებით 
უზრუნველყოფით დახმარება 

მიღწეული 
შედეგი 

 სოციალურად დაუცველი 
მოქალაქეების 
უზრუნველყოფილი არიან 
მინიმალური სასურსათო 
კვებით  

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

ბენეფიციართა 
რაოდენობა 

1900 2050 2 050     

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

სარიტუალო მომსახურებები (06 02 02) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა  16 ბენეფიციარის სარიტუალო 
მომსახურების ხარჯის დაფარვა. 
ქვეპროგრამით ხორციელდება ვეტერანთა ოჯახებისთვის სარიტუალო ხარჯის ხელშეწყობა 
300 ლარის ოდენობით. 
სარიტუალო მომსახურებით უზრუნველყოფილი რუსთავში აღმოჩენილი 
იდენტიფიცირებადი ან არაიდენტიფიცირებადი ადამიანები  200 ლარის ოდენობით. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 
ვეტერანთა ოჯახებისთვის სარიტუალო 

ხარჯის ხელშეწყობა  
მიღწეული 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია 
გარდაცვლილ 
ვეტერანთა სარიტუალო 
ხარჯების მომსახურება  

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილები
ს 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

ბენეფიციართა 
რაოდენობა 

13 ვეტერანი 
საჭიროების 
შესაბამისად 

ქვეპროგრამის 
ფარგლებში 

განხორციელდა 16 
ბენეფიციარის 
სარიტუალო 

მომსახურების 
ხარჯის დაფარვა. 

    14 
გარდაცვლილის 

სარიტუალო 
მომსახურება 

საჭიროების 
შესაბამისად 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე (06 02 03) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 1 697 ოჯახის, 3 900 ბენეფიციარის 
სასმელი წყლის გადასახადზე შეღავათის დაწესება. 
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 0-57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე რუსთავში 
მცხოვრები (რეგისტრირებული, განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 (ორი) წლის 
განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს 
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) ოჯახებისთვის 
სასმელი წყლის გადასახადის დაფარვას. სულზე არაუმეტეს 3 ლარის ოდებით. 



 

 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

რუსთავში მცხოვრები სოციალურად 
დაუცველი მოქალაქეების 

სოციალური მდგომარეობის 
გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

მიღწეული 
შედეგი 

შექმნილია პირობები რუსთავში 
მცხოვრები სოციალურად 
დაუცველი მოქალაქეების 
სოციალური მდგომარეობის 
გაუმჯობესებისთვის 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

ბენეფიციართა 
რაოდენობა 

2020 წლის 
პროგრამა 

ითვალისწინებს 
სავარაუდოდ 

3761 (1586 
აბონენტი) 

ბენენეფიციარის 
მომსახურებას. 

21 წლის 
პროგრამა 

სავარაუდოდ 
განისაზღვრება 

3861 (1686 
აბონენტი)-  

ბენენეფიციარის 
მომსახურებაზე. 

ქვეპროგრამის 
ფარგლებში 

განხორციელდა 
1 697 ოჯახის, 

3900 
ბენეფიციარის 

სასმელი წყლის 
გადასახადზე 

შეღავათის 
დაწესება. 

    

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე (06 02 04) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა შემდეგი ღონისძიებები, კერძოდ: 
1. სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის მუნიციპალურ ტრანპორტზე შეღავათი, 

რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა 3 082 ბენეფიციართა მგზავრობა. 
2. ვეტერანებისთვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი, რომლის ფარგლებშიც 

განხორციელდა 1 358 ბენეფიციართა მგზავრობა. 
3. ზოგიერთი ა(ა)იპ-ის და სსიპ-ის თანამშრომელთათვის მუნიციპალურ 

ტრანსპორტზე შეღავათი, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა 2 736  
ბენეფიციარის მგზავრობა. 

4. შშმ პირთათთვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი, რომლის ფარგლებშიც 
განხორციელდა  298  ბენეფიციარის მგზავრობა. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 
უფასო მუნიციპალური 

ტრანსპორტით უზრუნველყოფილი 
მოსახლეობა 

მიღწეული 
შედეგი 

 სხვადასხვა სოციალური 
კატეგორიის მოსახლეობა 
უზრუნველყოფილია 
მუნიციპალური ტრანსპორტის 
უფასო მომსახურებით 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 ინდიკატორის 

აღწერა 
საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

ბენეფიციარის 
რაოდენობა 

4320 
ბენეფიციარი 

4320 
ბენეფიციარი 

3082 
ბრნრფიციარი 

    

1345 ვეტერანის 
მომსახურება 

1320 ვეტერანის 
მომსახურება 

განხორციელდა 
1358 ვეტერანის 

მომსახურება 
  

2547 2547 2547   

183 უსინათლო 
ბენეფიციარი 

183 უსინათლო 
ბენეფიციარის 
მომსახურება 

განხორციელდა 
298  უსინათლო 
ბენეფიციარის 
მომსახურება 

  

 

 

 



 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

 ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები (06 02 05) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა შემდეგი ღონისძიებები, კერძოდ: 
1. ომის ვეტერანთა კომუნალური მომსახურების დაფარვის პროგრამა, რომლის 

ფარგლებშიც განხორციელდა 58 ბენეფიციარის დახმარება. 
2. მინდობითი ოჯახების კომუნალური მომსახურების დაფარვის პროგრამა, რომლის 

ფარგლებშიც განხორციელდა (პროგრამა აღარ ფუნქციონირებს) ბენეფიციარის 
კომუნალური გადასახადების დაფარვის უზრუნველყოფა. 

3. რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახების კომუნალური გადასახადის დაფარვის 
პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა 12 ბენეფიციარის  კომუნალური 
გადასახადების დაფარვის უზრუნველყოფა. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 
პროგრამით მოსარგებლე პირთა 
სოციალური მდგომარეობის 
გაუმჯობესება 

მიღწეული 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია 
პროგრამით მოსარგებლე 
პირთა სოციალური 
მდგომარეობის გაუმჯობესება 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

ბენეფიციარის 
რაოდენობა 

68 ვეტერანის 
ოჯახი 

60 ვეტერანის 
ოჯახი 

58 ვეტერანის 
ოჯახი 

    

18 
ბენეფიციარის 
მომსახურება 

18 
ბენეფიციარის 
მომსახურება 

12 
ბენეფიციარის 
მომსახურება 

  

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება (06 02 06) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 2 ბენეფიციარის ერთჯერადი 
მატერიალური დახმარების გაწევა თითო ბენეფიციარზე 300 ლარის ოდენობით. 
უხუცეს დღეგრძელთა დახმარების პროგრამით მოსარგებლე ჯგუფს წარმოადგენენ ქალაქ 
რუსთავში მცხოვრები ასი წლის და ას წელს გადაცილებული უხუცესი მოქალაქეები, 
რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე 
უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ 
უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს 
გარეთ). პროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები ასი 
და ას წელს გადაცილებული უხუცესების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 
პროგრამით მოსარგებლე პირებზე 
ზრუნვა და მათი კმაყოფილება  

მიღწეული 
შედეგი 

უხუცსი მოქალაქეების 
უზრუნველყოფილი არიან 
ერთჯერადი მატერიალური 
დახმარებით 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

ბენეფიციართა 
რაოდენობა 

6 უხუცესი 10 უხუცესი 2 უხუცესი     

 

 

 

 

 



 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა (06 02 07) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ "რუსთავის წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის მოხუცებულთა სახლი" 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია მოხუცთა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა, 
მოხუცებულთა რწმენის  დაბრუნება, გაჭირვებულ მოხუცთა პატრონობა, მათი სამედიცინო 
მომსახურება, სან.ჰიგიენური მოვლა და  სოციალური მომსახურება.  
2021 წწლის მანძილზე მოხდა მარტოხელა და სოციალურად დაუცველი  35  ბენეფიციარის 
მოვლა-პატრონობა; მოხუცების  3-ჯერადი კვება და სამედიცინო   და  მედიკამენტებით   
მომსახურება 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 
მოხუცებულთა კვება და სანიტარულ 
ჰიგიენური მომსახურება 

მიღწეული 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია 
მოხუცებულთა კვება და 
სანიტარულ ჰიგიენური 
მომსახურება 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

მოხუცებულთა 
კვების,   
სანჰიგიენური , 
სამედიცინო და 
მედიკამენტებით 
მომსახურებით 
უზრუნველყოფილი 
ბენეფიციარები  

48 48 35     

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (06 02 08) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 321 ოჯახის, 1 156 (ბავშვის) 
ბენეფიციარის  ყოველთიური დახმარება თითო შვილზე 35 ლარის ოდენობით. 
პროგრამით მოსარგებლე ჯგუფს წარმოადგენენ ქალაქ რუსთავში მცხოვრები 
მრავალშვილიანი ოჯახები, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან 
განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის 
შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალურად 
დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 150 000-ს, რომელთაც ჰყავთ 
4 და მეტი შვილი. პროგრამით დადგენილი არაუმეტეს 1 წლიანი რეგისტრაცია (ქალაქ 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში) მოეთხოვება მშობელს 
(განმცხადებელს), ხოლო პროგრამის ბენეფიციარებს (მათ შვილებს) მხოლოდ აქტიური 
რეგისტრაციის სტატუსი. მატერიალური დახმარება გაიცემა 18 (თვრამეტი) წელს 
მიუღწეველი შვილების რაოდენობის გათვალისწინებით. პროგრამის მიზანია ქალაქ 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები სოციალურად 
დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი 
ოჯახებისათვის ყოველთვიურად 35 ლარის ოდენობით მატერიალური დახმარების გაწევა. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 
პროგრამით მოსარგებლე პირთა 
სოციალური უზრუნველყოფა 

მიღწეული 
შედეგი 

მრავალშვილიანი ოჯახები 
უზრუნველყოფილი არიან 
მატერიალური დახმარებით 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

ბენეფიციართა 
რაოდენობა 

1043  ბავშვი 1043 ბავშვი 1156 ბავშვი     

 



 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

 საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების 
მატერიალური დახმარება (06 02 09) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 88 ბენეფიციარის  ერთჯერადი 
მატერიალური დახმარება. 
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული) მეორე მსოფლიო 
ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერეთჯერად მატერიალურ დახმარებას. 
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე (8 ვეტერანი) მიიღებს ერთჯერად მატერიალურ 
დახმარებას 500 ლარის ოდენობით, ხოლო მეორე მსოფლიო ომის მონაწილესთან 
გათანაბრებული პირები  (36 ვეტერანი) მიიღებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 250 
ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა ყოველი წლის 9 მაისს. 
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა 
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომში, 2004 წლის 
აგვისტოს შიდა ქართლში ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში საბრძოლო 
ოპერაციებისას, აგრეთვე საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში 
მონაწილეობისას საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული მებრძოლების ოჯახების 
ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას, რომლებიც   ქალაქ რუსთავში ცხოვრობენ და 
რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის 
განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). თითოეული დაღუპული 
მებრძოლის ოჯახისთვის 500 ლარის ოდენობით. პროგრამით გათვალისწინებულია 12 
(თორმეტი) ოჯახის მატერიალური დახმარება. დახმარება გაიცემა არაუმეტეს  ყოველი წლის 
8 აგვისტოს.  
ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული), საქართველოს ტერიტორიული 
მთლიანობისთვის (გარდა 2008 წელს და 2004 წელს მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციებში 
დაღუპული მებრძოლებისა) 150 ლარის ოდენობით,  პროგრამა გათვლილია 51 ბენეფიცარზე 
და დახმარება გაიცემა არაუმეტეს 27 სექტემბრისა. 
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 
პროგრამით მოსარგებლე პირთა 
სოციალური უზრუნველყოფა 

მიღწეული 
შედეგი 

საბრძოლო მოქმედებებში 
მონაწილეები და მათთან 
გათანაბრებულ პირთა ოჯახები 
უზრუნველყოფილი არინა 
მატერიალური დახმარებით 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

ბენეფიციარის 
რაოდენობა 

77 ოჯახის 
დახმარება 

63 ოჯახის 
დახმარება 

განხორციელდა 
88 

ბენეფიციარის  
ერთჯერადი 

მატერიალური 
დახმარება 

    8 ვეტერანი და 
მათთან 

გათანაბრებული 
36 პირები 

8 ვეტერანის და 
მათთან 

გათანაბრებული 
36 პირები 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება (06 02 10) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა შემდეგი ღონისძიებები, კერძოდ: 
1. შშმ პირთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც 

განხორციელდა 168  ბენეფიციარის კომუნალი მომსახურების უზრუნველყოფა. 
2. მკვეთრად შშმ ტოტალურ უსინათლოთა გამცილებელის პროგრამა, რომლის 

მომსახურებითაც წლის მანძილზე ისარგებლა 64 ბენეფიციარმა.  
 



 

 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 
პროგრამით მოსარგებლე პირთა 
სოციალური უზრუნველყოფა 

მიღწეული 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია 
შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე 
პირთა სოციალური დახმარება 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

პროგრამით 
მოსარგებლე შშმ 
პირების რაოდენობა 

195 195 168   

მკვეთრად შშმ 
ტოტალურ 
უსინათლოთა 
გამცილებელის 
პროგრამის 
ბენეფიციართა 
რაოდენობა 

75 62 64   

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

სტუდენთა სოციალური დახმარება (06 02 11) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 188 ბენეფიციარის მგზავრობის 
საფასურის ანაზღაურება. 
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 
სტუდენტები, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული არიან განცხადებით 
მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში 
რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და: 
ა)სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მათი ოჯახების 
სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს; 
ბ)არიან მკვეთრად/მნიშვნელოვნად/ზომიერად გამოხატული შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირები;  დახმარება მოიცავს თვეში ერთხელ 60 ლარის 
ოდენობას. 
გ) სტუდენტს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად მოპოვებული აქვს სახელმწიფო 
გრანტის სრული ოდენობა და მისი აკადემიური შეფასების საშუალო ქულა 81 და მეტია 
(100-ქულიანი შეფასების სისტემიდან); 
დ) სტუდენტი სწავლობს სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებულ პრიორიტეტულ 
უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე და მისი აკადემიური შეფასების საშუალო ქულა 
81 და მეტია (100-ქულიანი შეფასების სისტემიდან). 
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 
პროგრამით მოსარგებლე პირთა 
სოციალური დახმარება 

მიღწეული 
შედეგი 

პროგრამით მოსარგებლე 
სტუდენტებისთვის 
უზრუნველყოფილია 
მგზავრობის საფასურის 
დაფინანსება  

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

ბენეფიციართა 
რაოდენობა 

124 230 188   

 

 

 



 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

 სოციალური დახმარების პროგრამა (06 02 12) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 3 079 ბენეფიციარის  ერთჯერადი 
წახალისება. 
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  
1. მრავალშვილიანი ოჯახების (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს); 
2. დღის ცენტრისა და მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლების ბენეფიციარები; 
3. შპს „მუნიციპალური მოხუცებულთა სახლის ბენეფიციარები“; 
4. ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული), საქართველოს ტერიტორიული 
მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახები; 
5. 2004 წლის აგვისტოს თვეში, ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე 
საბრძოლო ოპერაციების დროს დაღუპული რუსთაველი მებრძოლების ოჯახები 
(მცხოვრები და რეგისტრირებული). 
6. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახები (რუსთავში 
მცხოვრები და რეგისტრირებული). 
7. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებულ პირები. 
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

პროგრამით მოსარგებლე პირთა 
სოციალური დახმარება 
სადღესასწაულო დღეებში (დედის 
დღე, აღდგომა, ბავშვთა დაცვის 
საერთაშორისო დღე და ახალი 
წელი) 

მიღწეული 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია 
პროგრამით მოსარგებლე 
პირთა სოციალური დახმარება 
სადღესასწაულო დღეებში  

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

ბენეფიციართა 
რაოდენობა 

2860 2900 3079   

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

 სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების 
ხელშეწყობის პროგრამა (0 602 13) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 4 ბენეფიციარის დამოუკიდებელი 
ცხოვრების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. 
პროგრამა უზრუნველყოფს ქალაქ რუსთავის მცხოვრები რეგისტრირებული  სახელმწიფო 
ზრუნვის სისტემიდან გასულ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობას ფინანსურ 
დახმარებას წელიწადში არაუმეტეს 1200,00 (ერთი ათას ორასი ლარი და 00 თეთრი) ლარის 
ოდენობით. პროგრამის ბენეფიციარები არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
რეგისტრირებული, სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან, კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან 
და მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული 
ახალგაზრდები, რომელთაც სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში სულ მცირე 2 წელი გაატარეს. 
პროგრამა განკუთვნილია 18-24 წლის ახალგაზრდებისათვის. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

პროგრამის ბენეფიციარების 
ხელშეწყობა საზოგადოებაში 
ინტეგრაციისთვის. მათი უნარებისა 
და შესაძლებლობების 
რეალიზაციის უზრუნველყოფა. 

მიღწეული 
შედეგი 

შექმნილია პირობები 
პროგრამის ბენეფიციართა 
საზოგადოებაში 
ინტეგრაციისთვის და 
ხელშეწყობილია მათი 
უნარებისა და 
შესაძლებლობების 
რეალიზაცია 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 



 

 

ბენეფიციართა 
რაოდენობა 

არაუმეტეს 6 
ბენეფიციარი 

არაუმეტეს 6 
ბენეფიციარი 

ქვეპროგრამის 
ფარგლებში 

განხორციელდა 
4 ბენეფიციარის 
დამოუკიდებელ

ი ცხოვრების 
უზრუნველყოფი
ს ხელშეწყობა. 

    

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა (06 02 14) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 75 ბენეფიციარის მატერიალური 
დახმარება. 
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო 
პროგრამაში ჩართული რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული (განცხადების 
მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში) მოქალაქეების (შემდგომში - 
ბენეფიციარი) ყოველთვიური მატერიალური დახმარება.  გამონაკლის წარმოადგენს 
დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
მიწერილობა.  ბენეფიციარი ვალდებულია 2021 წლის პირველ თვეში  და მეექვსე თვის  
დასრულებისას მომდევნო თვის 25 რიცხვის ჩათვლით წარმოადგინოს განახლებული ცნობა 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა №IV-100ა).  

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 

ქვეპროგრამის განხორციელებით 
უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქ 
რუსთვში მცხოვრები და 
რეგისტრირებული  
ბენეფიციარებისთვის დიალიზის და 
თირკმლის ტრანსპლანტაციის 
სახელმწიფო პროგრამით 
დადგენილი მომსახურების 
უწყვეტად მიღების საჭირო ხარჯების 
შემსუბუქება და სოციალური 
მდგომარეობის გაუმჯობესება 

მიღწეული 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია ქალაქ 
რუსთავში მცხოვრები და 
რეგისტრირებული  
ბენეფიციარებისთვის 
დიალიზის და თირკმლის 
ტრანსპლანტაციის 
სახელმწიფო პროგრამით 
დადგენილი მომსახურების 
უწყვეტად მიღების საჭირო 
ხარჯების დაფინანსება 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

ბენეფიციართა 
რაოდენობა 

63 71 75 ბენეფიციარი     

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა (06 02 15) 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული, 
დაბადებიდან თვრამეტ წლამდე, ბავშვი/ბავშვები, ვისაც ემუქრება ოჯახიდან სახელმწიფო 
ზრუნვაში გადაყვანა ან/და ვერ ხორციელდება სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ 
ოჯახში რეინტეგრაცია, რაც მოიცავს ბავშვის ოჯახის საკუთრებაში არსებული 
საცხოვრებელი ბინის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუნჯობესებას სარემონტო 
სამუშაოების ჩატარებით და კარ-ფანჯრის შეცვლით. 
2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარის  დახმარება არ განხორციელებულა. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგი 
ბავშვის ოჯახიდან განცალკევების 
პრევენცია და სახელმწიფო 
ზრუნვიდან ოჯახში რეინტეგრაციის 

მიღწეული 
შედეგი 

 



 

 

ხელშეწყობა, რითაც გაიზრდება 
სახელმწიფო ზრუნვიდან 
ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებულ 
ბავშვთა რიცხვი, ასევე შემცირდება 
ოჯახიდან სახელმწიფო ზრუნვაში 
გადასაყვანი ბავშვების რიცხვი. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
 

ინდიკატორის 
აღწერა 

საბაზისო 
მაჩვენებელი 

 დაგეგმილი 
მაჩვენებელი 

 მიღწეული 
მაჩვენებელი 

 ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

ბენეფიციართა 
რაოდენობა 

მიმდინარეობს 
მოკვლევა 

მიმდინარეობს 
დაზუსტება 

პროგრამა არის 
დამუსავების 

პროცესში. 
მიმდინარეობს 

პროგრამის 
დეტალების 
შეთანხმება 

რათა მოხდეს 
პროგრამის 

სრულფასოვნად 
განხორციელება 

    

 

 

 

 

 

სარეზერვო ფონდის განაწილება 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის გეგმა იყო 802,0 ათ. ლარი, 
ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 706,9 ათ. ლარი. 

 

სულ ღონისძიების დასახელება 
თანხა 

(ათ. ლარი) 

1 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. მზია გოლუბიანის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

2 
შპს "მრავალპროფილური კლინიკა კონსილიუმ მედულა"-ს სახელზე მოქ. ნათელა დოღონაძის ჯანმრთლობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

3 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. გაბრიელი ღვინჯილიას ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

4 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ელენე ხარაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

5 
შპს "ქართულ-ჰოლანდიური ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ბაინდურაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

6 
ააიპ "ელსი - ფსიქოლოგიური თერაპიისა და კონსულტაციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ანა იმერლიშვილის 
ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

7 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. ნონა ყვენწაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

8 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. ლამარა გიგუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

9 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე  მოქ. ფატიმა გოგიჩაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

10 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. თენგიზ კახეთელიძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

11 
შპს "აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მიხეილ რასოევის 
ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

12 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილ რასოევის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

13 
სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ბადრი 
ბადუაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 



 

 

14 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. მერი გოგოძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

15 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-ს სახელზე მოქ. ნია ნასყიდაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,0 

16 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ცისანა კიკნაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

17 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. ვახტანგ გოგოლიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

18 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ჯიმშერ ლაგაზაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

19 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ლევანი შვანგირაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

20 
შპს "აკ. ვ. ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია, მეტაბოლია, დიეტოლოგიის ცენტრი "ენმედიცი"-ს სახელზე მოქ. 
ხათუნა მუმლაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

21 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე  მოქ. ხათუნა მუმლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

22 მოქ. ნინელი თარგამაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი ჟანგბადის კონცენტრატორის შესაძენად 1,8 

23 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს სახელზე მოქ. გელა ბლიაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,8 

24 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ანა-მარია ვეფხვიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

25 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ქეთევან ჯანიკაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

26 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნინო შავერდაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

27 
"ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. მანანა მამაიაშვილის ჯანმრთლობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

28 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. გოჩა მაღრაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,0 

29 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. თეკლა ჭიკაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

30 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე  მოქ. ელვერა დევიძე ვიშნიაკოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

31 
ააიპ "პარტნიორობა თანასწორობისათვის"-ს სახელზე მოქ. საბა ელისაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

32 
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ანდრია ავალიანის ჯანმრთლობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 0,6 

33 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე  მოქ. გოგილო ფარცვანიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

34 
შპს "ნეიროგენეტიკისა და მეტაბოლიზმის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ქარუხნიშვილის ჯანმრთლობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

35 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ანდრია ძინძიბაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

36 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს  სახელზე მოქ. ციცინო მირიანაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

37 
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. იანიკ შაკაიას ჯანმრთლობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

38 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. დალინა შენგელიას ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

39 
ააიპ "პარტნიორობა თანასწორობისათვის"-ს სახელზე მოქ. არჩილ გელაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

40 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. ქეთევან სპანდერაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

41 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე  მოქ. ნანული მსხვილიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

42 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. შურა გოგოლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

43 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ.ნინო აფაქიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 



 

 

44 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე  მოქ. გიორგი ბერბიჭაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

45 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. რუსიკო ხუციშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

46 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ბარბარე თოთოსაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

47 
მოქ. რობერტი შინჯიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი *ULT10.2-38-25-P-6S-CLM-RH" მრავალფუნქციური 
დრენაჟის კათეტერი *COOK და *4896645* ნეფროფიქსის გამაგრძელებელი მილი კონექტორი lock/funnel *B/B-ს 
შესაძენად 

0,7 

48 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. რობერტი ღარიბაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

49 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე  მოქ. სვეტლანა ვახტანგიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

50 
შპს "4 ჰოპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნაირა მაისურაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი საოპერაციო ტექნიკური 
საშუალებების (CS 32-CIRKULAR STAPLER- ერთჯერადი ცირკულარული სტეპლერი, ზომა 32; FCS(T)-45-DC Curved Cutter 
Reloads (45mm) Green- კონტურული საკერავი სტეპლერის კარტრიჯი)შესაძენად 

0,8 

51 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. არჩილ ბოტკოველის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

52 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. დავით მუმლაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

53 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. ია ათანელიშვილი-ციხელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

54 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე  მოქ. თამაზ მაზანიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

55 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ზაზა სანაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

3,1 

56 
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი"-ის სახელზე მოქ. თამარი გავაკეთაშვილის 
ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

57 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ირინა ხონელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

58 
შპს "ფრანგულ-გერმანული ხუჯაძე-გოგინაშვილის ყელ-ყურ-ცხვირის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი წასიძის 
ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

59 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ეთერი ხონელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

60 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-ს სახელზე მოქ. ავთანდილ ნოდიას ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

61 
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ჯანხოთელის ჯანმრთლობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

62 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-ს სახელზე მოქ. ნაილი ტოგონიძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

63 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ეთერი ხონელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

64 
შპს "მარჯი ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. იორდანე ბალახაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

65 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ს 
სახელზე მოქ. გიორგი გიორგაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,1 

66 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ლია ხუნაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,8 

67 შპს "ბიტ თრეველი"-ისათვის მოქ. ბადრი მელიქიშვილის მგზავრობის თანხის ასანაზღაურებლად 1,0 

68 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. დავითი ცარციძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,0 

69 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. ლიანა ყეინიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

70 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ოთარი წინწალაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

71 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. ეთერ ქარუხნიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

72 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე  მოქ. დავით ჩუტკერაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 



 

 

73 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ანი ქურდიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

74 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. მარიამი ქურდიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

75 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ნონა ბანცაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

76 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ნინელი ძამანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

77 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. მეგი ჩალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

78 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ნუნუ კიკნაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

79 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ირა აქუბარდიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

80 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. გივი მოსიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

81 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ვლადიმერ ბუზიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

82 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე  მოქ. გიორგი დევდარიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

83 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. მარინე ბერაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

84 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. ჯემალი მჭედლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

85 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. მარინე ჯაფარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

86 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. მამია შამუგიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

87 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. მამია შამუგიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

88 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. ზაქრო ბერაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

89 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. არსენა კენჭაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

90 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. სულიკო მამფორიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

91 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. ვალენტინა ჯაღმაიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

92 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. მერი გოგოძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

93 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. იგორ თავართქილაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

94 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე  მოქ. ივანე დაქუზაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

95 
შპს "ლოგომედი - მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გრიგოლ ნადირაძის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

96 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ანდრია გარდაფხაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

97 
 შპს "უახლესი ტექნოლოგიები"-ს სახელზე მოქ. ზურაბი ჩიტიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,5 

98 
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. სოლომონ ჩერქეზიშვილის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

99 
ააიპ "ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დინარა ბედიანაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,5 

100 
შპს "საქართველოს კიბოს კვლევის ორგანიზაცია"-ს სახელზე მოქ. მანანა თურქიშვილის ჯანმრთლობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

101 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გურამი ნინიაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

102 
შპს "თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. ლუკა ბაქრაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 



 

 

103 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ბელა გოგოლაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

104 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ს 
სახელზე მოქ. მანანა შადურის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

105 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ბადრი დინუაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

106 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს  სახელზე მოქ. იოანე ალფაიძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

107 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს  სახელზე მოქ. თამარი სიმონიშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

108 
შპს "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების 
საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მიშიკო თაბუკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

109 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს  სახელზე მოქ. მედეა ინაკავაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

110 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს სახელზე მოქ. ლუკა ლომინაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

111 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი ხმალაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

112 
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დათო დარჩიას  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

113 მოქ. თემური კოტრიკაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი შარდის მიმღების შესაძენად 1,7 

114 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. თამარ გოგრიჭიანის ჯანმრთლობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

115 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ს 
სახელზე მოქ. ხათუნა წულაიას ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

2,0 

116 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. მანანა ჭიკაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

117 
შპს "ესკულაპი"-ს სახელზე მოქ. თენგიზ გოგრიჭიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

118 
შპს "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების 
საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გელა ბლიაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

119 
ააიპ "ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ინანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

120 
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ჯანხოთელის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

121 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ვენერა კოტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

122 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე  მოქ. ნაირა ლომსაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

123 
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ბოგიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

124 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გელა სტეფნიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

125 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ნინო ოთინაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

126 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. ნიკოლოზი ხიზანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

127 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. ერეკლე კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

128 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დარეჯანი ბიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

129 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. ნაილი ტოგონიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

130 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს  სახელზე მოქ. ზოია გახრამანოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 



 

 

131 
შპს "რუსთავი"-ს   სახელზე მოქ. ნუკი მანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

132 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს  სახელზე მოქ. ბარბარე კირვალიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

133 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს  სახელზე მოქ. გელა სანდაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

134 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ხვიჩა თოდუას ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

135 
პს თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ბაკირ ალიევის ჯანმრთლობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

136 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ირაკლი მუხრანელის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

137 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. იზოლდა მიგინეიშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

138 
ააიპ "სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი ჰარმონია"-ს სახელზე მოქ. ლევან ბუთიაშვილის ჯანმრთლობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,1 

139 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ლენა თურმანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

140 
სს "კ.ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. რამინ 
ახალაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,1 

141 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. აბდილაზ მამედოვის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

142 
ააიპ "პარტნიორობა თანასწორობისათვის"-ს სახელზე მოქ. ლუკა ღლონტის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

143 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. დავითი ცარციძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

144 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. მიხელ სახვაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

145 
სს "გეფა"-ს სახელზე  მოქ. ნონა ყვენწაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

146 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს  სახელზე მოქ. მათე კუციას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

147 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნინო ჩიტალაძე-გოგრიჭიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

148 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გელა კვირიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

149 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. მედეა შარაშენიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

150 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნინო ჩიტიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

151 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. თამაზი ქუსიკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

152 
შპს "ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანაშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ბაჩო 
დარბაიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

153 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. გვანცა თაბუკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

154 
შპს "ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დავითი კვეზერელის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,4 

155 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნაირა ლომსაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

156 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლუკა-გიორგი ლომიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

157 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნაირა ლომსაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

158 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. ლუკა-ვალერიან ფოფხაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

159 
შპს "აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლუკა-ჯიმშერ 
მალუტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

160 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ალიკ კარამანოვის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 1,0 



 

 

161 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-ს სახელზე მოქ. კობა ქურდაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

162 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს სახელზე მოქ. ლია ღვინაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,6 

163 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იგორ თავართქილაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

164 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს სახელზე მოქ. გიორგი ინანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,4 

165 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ გოგოლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

166 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს სახელზე მოქ. იოსებ ყელბერაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

167 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ასინეთა ხუციშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

168 
ააიპ "ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. დაჩი ზვიადაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

169 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ს სახელზე მოქ. გულჩინა კოტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

170 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ნინო ჟვანიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

171 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნინი სიხარულიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

172 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზაზა ჯაფარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

173 
შპს "კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაცის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ანდრია 
მახათაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

174 
შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარი ჭოჭუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,9 

175 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ს სახელზე მოქ. დიმიტრი თედორაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

176 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. კახაბერ ჭიჭიკოშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

177 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლუიზა ყარალაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

178 
შპს "თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ილია ქრისტესიაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,9 

179 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამილა ხიდაშელის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

180 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი ლომიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

181 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ზურაბი გულიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

182 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დავითი ნაგლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,7 

183 
შპს "მრავალპროფილური კლინიკა კონსილიუმ მედულა"-ს სახელზე მოქ. ხატია მაჩაიძის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

184 
ააიპ "ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. თათია გრძელიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,8 

185 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. სალომე კუჭაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

186 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა-მარია ვეფხვიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

187 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მადონა იმედაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

188 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გურამი დევიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,7 

189 
სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მზია 
კახნიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 



 

 

190 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ანდრია ნეფარიძის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

191 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ელენა ნიშნიანიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

192 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გარიკ ოსიპიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

193 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარინე ჩიტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

194 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ნინო სანიკიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

195 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ვასილი მეტრეველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

196 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ეფრემი დარსალიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

197 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილი გურგენიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

198 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნინო კავთელაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

199 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. ლუკა-გიორგი ხუციშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

200 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამაზი შოთაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

201 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ნელი ჭრელაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

202 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვეფხვია როსნაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

203 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი კვიჟინაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

204 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვახტანგ გოგოლიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

205 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თენგიზი სუხიტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

206 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ეკატერინე მაღალაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

207 
შპს "ბეტა პლუს ფერტილიტი"-ს სახელზე მოქ. მაია წერეთელის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

208 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ნელი კობაიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

209 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. სოფია სულთანოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

210 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ზაქარია ალადაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

211 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ილია გოგოლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

212 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ბესიკი გოგილაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,0 

213 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. დავით დევდარიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

214 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მანანა დიხამინჯიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

215 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. კახაბერ შამუგიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

216 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი კუზმენკოს ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

217 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნინა კუზმენკოს ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

218 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანნა ლაკიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 



 

 

219 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნათელა კორაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

220 
შპს "თათოს აფთიაქი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ჭაბაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

221 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. იზა ფოფხაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,0 

222 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ბერბიჭაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

223 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლენა თაბორიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

224 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია მამალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,6 

225 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილ კიკვიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,8 

226 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარინე ხარებაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

227 
შპს "ეს კა იმპექსი"-ს სახელზე მოქ. გურამ ხუციშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

228 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. მალხაზ დოთიაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,3 

229 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს  კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი 
ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. გაიოზ ღამბაშიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

230 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. სალომე მოსიავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,4 

231 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი - #1 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მართა მაღალდაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

232 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. გიორგი მჭედლიშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,8 

233 
შპს "ნევრელოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. პეტრე აფრიაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

234 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მერაბი ბუზიაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

235 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გაბრიელ ბერაძის ჯანმრთელობისათვის 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

236 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ედუარდი ცვიგუნის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

237 
შპს "კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. სულეიმან 
ხალილოვის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

238 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ხათუნა მუმლაძის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

239 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ელიზბარაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

240 
შპს "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების 
საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ვარძუკაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

241 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. გვანცა მდივანის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

242 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. მალხაზი გრიგალაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

243 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. მიხეილი შუბითიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

244 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ავთანდილი ფუტკარაძის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

245 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა დარჩიას ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

246 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ნოდარ ტუხაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

247 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. თინა მიქიაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 



 

 

248 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ზურაბ გულიაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

249 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს სახელზე მოქ. გულიკო ღრუბელაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

250 
შპს "დავით ტატიშვილის ჯანმრთელობის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ავთანდილი ნიკოლაიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

251 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. მერიკო მულაძის 
ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

252 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ცისანა სარალიძის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

253 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. სოფია ღვინიაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

254 
შპს "სხივური მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ქეთევან ციცქიშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

255 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ანა გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

256 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ზოია გახრამანოვას ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

257 
შპს "თბილისის გულის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ჟუჟუნა მოსაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

258 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. თათია აბეწვაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

259 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. დავით ჩხეიძის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

260 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ელენე ცოკიაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

261 
სსიპ "ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-ს სახელზე მოქ. მარი ქართლელიშვილის სწავლების საბაკალავრო საფეხურზე 
სწავლის საფასურის ასანაზღურებლად 

0,8 

262 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე  მოქ. ნივრა შუბითიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

263 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ოთარი უფლისაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

264 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე  მოქ. მარგო სიბაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

265 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მერაბ მიქაელიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

266 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე  მოქ. კახაბერ ბოსტოღანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

267 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა-მარია ვეფხვიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

268 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გელა სტეფნიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

269 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იზოლდა გოგინავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

270 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ცისანა ქაჯაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

271 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნაილე კილასონიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

272 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნატო გაგნიძე-ხარაიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

273 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მერაბი ბუზიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

274 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ირა ჩხუტიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

275 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. გურამ ჭკადუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

276 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. გივი წოწოლაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

277 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ზვიადი ხიდეშლის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 



 

 

278 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დავითი ჯოხაძის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

279 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ფატმა ალ სირაჯის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,9 

280 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. იამზე იაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,7 

281 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. მარეხი დუნდუას ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

282 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ლია ჭოხონელიძის 
ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

283 
სსიპ "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი"-ს სახელზე მოქ. ინეზა ღამბაშიძის ჯანმრთელობისათვის 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

284 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ანა ფოცხვერაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

285 
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დიმა კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

286 
 სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გაბრიელ ჭელიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

287 
შპს "ფიზიოთერაპიისა და სპორტული ტრამვის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი დრიაევის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

288 
ააიპ "ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ელენე წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,2 

289 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნათელა ხორხელაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

290 
შპს "რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. მაქსიმე ანთიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად   

0,7 

291 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ეკატერინე კვიჟინაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

292 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს სახელზე მოქ. ეკა ხოხიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,9 

293 
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. თემურ ლომაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

294 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დაჩი ხუროშვილის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

295 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ზურაბი ბოღლოციშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

296 
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა მქონე ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნინი კუდავას ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

297 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს  სახელზე მოქ. ანა მამუკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

298 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს  სახელზე მოქ. გაბრიელი კულიჯანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

299 
სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მზიური 
ხმიადაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

300 
შპს "ლოგომედი-მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი ძინძიბაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

301 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ლიზი ქორიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

302 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნენე ბეკურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

303 
შპს "რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ვაჩე ვერულიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად   

0,6 

304 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილი გურგენიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

305 მოქ. რაიანე ალლაზოვას შვილის მურად ტაგიევის მგზავრობის თანხის ასანაზღაურებლად 1,4 

306 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნატა ხუციშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 



 

 

307 
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გაბრიელი შუბითძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

308 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის  სახელზე მოქ. ლილი წაქაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

309 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გარიკ ოსიპიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,9 

310 
კს "კალანდაძე"-ს  სახელზე მოქ. დავით ჩუტკერაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

311 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზაზა სივსივაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

312 
ააიპ "პარტნიორობა თანასწორობისთვის"-ს სახელზე მოქ. ნინო პირველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

313 
შპს "აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ეკატერინე რევიას 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

314 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ნარგიზი გამეზარდაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

315 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს სახელზე მოქ. ეკა ხოხიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

316 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. რევაზ სიგუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

317 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. კრისტი ჩითინაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

318 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მერაბი ბუზიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

319 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ოლგესაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

320 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნოდარ დავითაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

321 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-ს სახელზე მოქ. გოგა მურვანიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,3 

322 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მაკა ბიწაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

323 
კს "კალანდაძე"-ს  სახელზე მოქ. მადონა დარცმელიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

324 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ეთერი იაკოფაშვილი-კურტანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

325 
შპს "სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი ჰარმონია"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი ნარსიას ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

326 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. თემურ ნიავაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

327 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. მაია მურადაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

328 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მაია თევანიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

329 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლამარა მჭედლიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

330 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნათლა მუშკუდიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

331 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ზენარი ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

332 
შპს "ქ. რუსთავის #1 პოლიკლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზ არაბულის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

333 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვალერი დოჩიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

334 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გოჩა გურულის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

335 
კს "კალანდაძე"-ს  სახელზე მოქ. ნათელა ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

336 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზურაბ ცირიკიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 



 

 

337 
შპს "ისრაელ-საქართველოს სამედიცინო კვლევითი კლინიკა ჰელსიკორი"-ის სახელზე მოქ. ნატალია ყიფშიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,8 

338 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ლუდმილა ვოიჩენკოს ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,0 

339 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ლიზა კობერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

340 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. სონა მანგოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

341 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ვასილი ბალახაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

342 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ირინა ჩხაიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

343 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. მიხეილ სახვაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

344 
სსიპ "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი"-ს სახელზე მოქ. მანანა ლილუაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

345 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. დაჩი კილაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

346 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ბარბარე კილაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

347 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მანანა მამაიაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

348 
შპს "საქართველოს ტერფისა და კოჭწვივის სახსრის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ანდრია ნებიერიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,3 

349 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნინო თოთლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

350 
შპს "ინოვა"-ს  სახელზე მოქ. ლუკა რამიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,8 

351 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ივანე გაბუევის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

352 მოქ. ლუკა-გიორგი ლომიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სმენის აპარატის (ოტიკონ ოპნ) შესაძენად 2,8 

353 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ბარბარე ბაზალის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

354 
სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნათელა 
ჯამრიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

355 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. დარეჯან კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

356 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ალექსანდრე ხვედელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,4 

357 სპორტსმენის ლაშა გურულის მიღწეული წარმატებისათვის წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდო 1,0 

358 სპორტსმენის ნიკოლოზ ბეგაძის მიღწეული წარმატებისათვის წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდო 1,0 

359 მწვრთნელის ტარიელ ბლუაშვილის მიღწეული წარმატებისათვის წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდო 1,0 

360 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ზაური გორგასლიძეს 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

361 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ბარბარე ლუკავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

362 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ვლადიმერ ბუზიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,2 

363 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამილა ხიდაშლის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

364 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. მართა წითელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

365 
შპს "ტერფის და კოჭწვივის სახსრის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ანდრია ავალიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 0,6 

366 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი - #1 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლუკა წაქაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 



 

 

367 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. შალვა კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

368 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ელენე დიდებაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

369 
შპს "მედ ინვესტმენტი"-ს სახელზე მოქ. ავთანდილი ნიკოლაიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

370 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ჟორა კოჭლამაზაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

371 მოქ. იაკობი ცომაიას ჯანმრთელობისათვის საჭირო სპეციალური კვების პროდუქტების დაფინანსების მიზნით 1,5 

372 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ცისანა სარალიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

373 
შპს "ფრანგულ- გერმანული ხუჯაძე-გოგნიაშვილის ყელ-ყურ-ცხვირის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ბაია ფირცხელავას 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

374 
შპს "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების 
საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თორნიკე გორელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

375 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თორნიკე გორელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

376 
შპს "კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნუცა გიორგაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

377 
სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ბადრი 
დინუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

378 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი-№1 სდც"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ამონაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

379 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ამონაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

380 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დალი მიმინოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

381 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი ხაბელაშვილის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

382 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ნათია შუბითიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,3 

383 
შპს "რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ქრისტინე ჯმუხაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

384 
შპს "რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ხატიძა ალიევას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

385 
შპს "რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ქამრან ალიევის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

386 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მზიური ხმიადაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

387 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მარი ომიაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

388 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. გიორგი დევდარიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

389 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლალი ბიკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

390 
კს "კალანდაძე"-ს  სახელზე მოქ. გიორგი ბერბიჭაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

391 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი გურულის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,8 

392 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლიზა ზუბაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

393 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. იაკობი როხვაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

394 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ბესიკი ბაკურაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

395 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლუბა დევდარიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

396 
შპს "აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი პაპუნაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,8 



 

 

397 
შპს "ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

398 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გიორგი ბიბილაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

399 
შპს "ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ირმა ზარქუას ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

400 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. დიმიტრი გრიგალაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

401 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნინო მარგველაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

402 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლევანი შვანგირაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

403 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. მზევინარ ანთიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

404 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნონა ყვენწაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,8 

405 
შპს "ისრაელი საქართველოს სამედიცინო კვლევითი კლინიკა ჰელსიკორი"-ს სახელზე მოქ. ტარიელი კარანაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

406 
შპს "იოანე მოწყალეს სახელობის პრივატ კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ანა ჭიღვარიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

407 
ააიპ "ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დინარა ბედიანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

408 
შპს "კარდიოლოგიური კლინიკა გული"-ს სახელზე მოქ. თამაზი ბადაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,8 

409 
სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნათელა 
დულუზაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

410 
შპს "სს ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. თორნიკე კოკოლაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

411 
 შპს "მრავალპროფილური კლინიკა კონსილიუმ მედულა"-ს  სახელზე მოქ. თამარი ნასარიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

412 
შპს "ლ. მანაგაძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. ვაჟა გულიტაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,0 

413 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარინა მერებაშვილის ჯანმრთელობისათვის  აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

414 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. შერვანდი ლობჯანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

415 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ციური ოსაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

416 
მოქ. ვაჩე კევლიშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მიზნით (ექვივალენტი 
დოლარში) 

5,0 

417 
შპს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი აფციაურის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

418 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე ლომთაძის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

419 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი-№1 სდც"-ს სახელზე მოქ. მანანა ბოლღაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

420 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამარა კანდელაკის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

421 
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ხაფთანის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

422 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ფრენიკო რეხვიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

423 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზ ხითაროვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

424 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. თინათინ გოგოლაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

425 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ეთერი ფეიქრიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

426 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. გია გიორგაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 



 

 

427 
შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ურგებაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

428 
ააიპ "პარტნიორობა თანასწორობისთვის"-ს სახელზე მოქ. მერიკო ყავრელიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

429 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მელანია გოგალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,7 

430 
შპს "ინ ვიტრო განაყოფიერების ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიული კიკვილაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,8 

431 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ლუკა ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

432 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. დავით ლობჯანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,1 

433 
სს "ჯერარსი"-ს  სახელზე მოქ. ეკატერინე გოგოლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,8 

434 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ირმა დევიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

435 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მერი გოგოძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

436 
შპს "ლოგომედი-მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გუგა ბორცვაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

437 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ზინაიდა ამირზადეს ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

438 
კს "კალანდაძე"-ს  სახელზე მოქ. სამსონ ქვათაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

439 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ცისანა კიკნაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

440 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. დემეტრე ჯანელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

441 
შპს "თბილისის გულის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. იური შავლიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

442 
სს "ინფექციური პათოლოგიის შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. 
ნელი ხაჩიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,2 

443 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარინა მულაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

2,6 

444 
შპს "ინოვა"-ს  სახელზე მოქ. გიორგი რუხაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

445 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გვანცა კლდიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

446 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ქეთევანი მეტრეველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

447 
შპს "ვივამედი"-ს სახელზე მოქ. მარინა დარჩიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

448 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ლობჯანიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

449 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ეკა ჯანიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

450 
 შპს "სინევო საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ნათელა ტურიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

451 
 შპს "ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანაშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი 
ხარხელაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

452 
შპს "ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ხათუნა მუმლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

453 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა-მარია ვეფხვიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

454 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს სახელზე მოქ. თამილა აბრამაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად  

0,5 

455 
 ააიპ "პარტნიორობა თანასწორობისთვის"-ს  სახელზე მოქ. არჩილ გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

456 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მერაბ მერაბიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,9 



 

 

457 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ნათელა მძელურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

458 
კს "კალანდაძე"-ს  სახელზე მოქ. ამირან სულთანოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

459 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დავითი დევლარიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

460 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნათელა ხორხელაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,0 

461 
შპს "რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. სოფია ხაჩიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

462 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ლივია ხმელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად   

0,4 

463 
სსიპ "თბილისის სახემწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი"-ს სახელზე მოქ. თამილა აბრამაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

2,6 

464 
შპს "ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. რამაზი ყიფშიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,5 

465 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. დარეჯანი ქშუტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,4 

466 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ალექსანდრე გულიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

3,0 

467 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ციური ცეცხლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

468 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თამარი ცაავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

469 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ს სახელზე მოქ. გულჩინა კოტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

470 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს სახელზე მოქ. მანანა მამაიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად  

2,8 

471 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. საბა ბაღუშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

472 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ნადეჟდა სიდამონიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

473 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზაქარია გულისაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

474 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა გოგალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

475 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ესმა ღვინიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

476 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს სახელზე მოქ. ვალერიან კახეთელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად  

0,2 

477 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ნილენი ილურიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,5 

478 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. იური შავლიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

479 
შპს "აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნინო აფციაურის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

480 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ანდრია ქეშელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

481 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. თინა შარაშენიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

482 
შპს "ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გლობა ბერიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

483 
ააიპ "ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. დავით ავალიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

484 
ქალაქ რუსთავში ფალიაშვილის ქ. #4-48-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქე ირინე ასანიძის 
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

13,0 

485 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. თინა მიქიაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 



 

 

486 
 შპს "ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ირმა ზარქუას ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

487 
შპს "ფრანგულ-გერმანული ხუჯაძე-გოგნიაშვილის ყელ-ყურ-ცხვირის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მამუკა ხომასურიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

488 
შპს "ჯანმრთელობის სახლი"-ს  სახელზე მოქ. ვახტანგ ხარაზიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

489 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნინო ჩალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

490 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. თამაზ ხუციშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

491 
 შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. თემურ გოგოხიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

492 
აიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ანზორი ლეკიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

493 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ლია ჯიქიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

494 
შპს "ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. თამაზი წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

495 
შპს "რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ანასტასია ჯმუხაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

496 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლევანი შანშაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

497 
ააიპ "პარტნიორობა თანასწორობისათვის"-ს  სახელზე მოქ. ლაზარე სიმონიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

498 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ეკატერინე ინასარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

499 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. მარიამი მენთეშაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

500 
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ანდრია მახათაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

501 
შპს "რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ლევან ზურაბაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

502 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. თათია მათეშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

503 
შპს "თბილისის დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ეკატერინე გოგოლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

504 
შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. გოგა ჯმუხაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,5 

505 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. გაბრიელი ჭინჭარაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

506 
 შპს "სხივური მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნიკა მხატრიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

507 
შპს "ყელ-ყურ ცხვირის სნეულებათა ე/ც ჯაფარიძე-ქევანაშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. დიანა დოროვსკაიას 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,7 

508 
 შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. მაია გოგებაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

509 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ციალა ნატრაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

510 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს  სახელზე მოქ. ვახო ლაბაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

511 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლამარა აბულაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

512 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნათელა მამადაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

513 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ხანუმ დავოიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

514 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. მარინე მაჩაიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

515 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლევან სოხაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 



 

 

516 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. როინ შოშიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

517 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თინა სირბილაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

518 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ნინო ჩიტალაძე-გოგრიჭიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

519 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. დალი ბოკუჩავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

520 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ნუგზარი გრიგალაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

521 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. რევაზ კიკვიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

522 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მენდი აჩელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

523 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. რევაზ კიკვიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

524 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ადრიანა ღვალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

525 
შპს "პარაცელსი"-ს სახელზე მოქ. დავითი წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

526 
ააიპ "პარტნიორობა თანასწორობისთვის"-ს სახელზე მოქ. ლუკა ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

527 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ეკატერინე მახათაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,2 

528 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. სალომე ნაროზაულის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

529 
შპს "იოანე მოწყალეს სახელობის პრივატ კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნათია მურცხვალაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

530 
შპს "იოანე მოწყალეს სახელობის პრივატ კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ელენე გოგბაიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

531 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მაია იოსელიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

532 
მოქ. ნინო ურიდიას ჯანმრთელობისათვის საჭირო სპეციალური სამედიცინო ნივთების (კოაგუჩეკი XS-აპარატი *)- 1 ცალი 
და ლოაგუჩეკი XS #48(2X24) ტ/ჩხ- 1 კოლოფი) დაფინანსების მიზნით 

4,2 

533 
მოქალაქე არჩილ ლიხაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ძრავის იაკორის ელ. მუხრუჭის რეგულირებისა და 
ბალანსირების შესაძენად 

0,2 

534 
მოქალაქე თამარი კობერიძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი კოხლეარული იმპლანთის პროცესორის აკუმლატორის 
და აკუმლატორის სატენის შესაძენად 

1,8 

535 
მოქალაქე რობერტი შინჯიაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მრავალფუნქციური დრენაჟის კათეტერის და 
ნეფროფიქსის გამაგრძელებელი მილი კონექტორის შესაძენად 

1,8 

536 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ომარი ფურცელაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

537 
შპს "ავადმყოფთა მომსახურე სასულიერო პირთა ორდენის (კამილიების) ფილიალი"-ს სახელზე მოქ. ნია ნასყიდაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

538 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნუნუ კვანჭიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

539 
 შპს "აკადემიკოს ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი-შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ს 
სახელზე მოქ. ქეთევან მეტრეველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,6 

540 
შპს "სხივური მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. თამთა ჭიჭიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

541 
შპს "კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილ 
სახვაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,8 

542 
შპს "რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ნენე ბეიტრიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

543 
შპს "ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ავთანდილ ცქიფურიშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

544 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ტამთა ბახბახაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

545 
შპს "ეუ-ლაბი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,5 



 

 

546 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. მარიკა ანტონიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

547 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. გიორგი გიორგაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

548 
შპს "რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი დავითაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,7 

549 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ეთერი ხარბედიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად' 

2,8 

550 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი-შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ს 
სახელზე მოქ. დიმიტრი ავალიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,3 

551 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ბექა ბუჩუკურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

552 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. დიანა კურტანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

553 
ააიპ "ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნათიგ ანაგიევის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

2,5 

554 
შპს "ინოვა"-ს  სახელზე მოქ. ნიკოლოზ ბერულავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,1 

555 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ავთანდილ ხუციშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

556 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. საბა შანშიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

557 
შპს "თბილისის დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნაზიბროლა მეტრეველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად' 

0,3 

558 
"Medicalpark University Hospital"-ის სახელზე მოქ. მარიამი დემეტრაშვილის ჯანმრთლობისათვის საჭირო სამედიცინო 
მომსახურების დაფინანსების მიზნით (ექვივალენტი დოლარში) 

10,0 

559 მოქალაქე დავით მეარაყიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სმენის აპარატის შესაძენად 3,8 

560 
შპს "ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარი ნახუცრიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად' 

1,5 

561 
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დაჩი მაისურაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

562 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ხუნაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,6 

563 
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დეა მაისურაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

564 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დეა მაისურაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

565 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. სულიკო ესართიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ჰომეოპათიური 
პრეპარატების ღირებულების 

0,6 

566 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა კევლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

567 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის  სახელზე მოქ. მარიამი თამაზაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

568 
შპს "იოანე მოწყალეს სახელობის პრივატ კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნანა ნათენაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,1 

569 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ბეჟიტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

570 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ზაქრო ბერაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

571 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯიმშერ ლაგაზაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

572 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. კობა კერესელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

573 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნანი გიორგაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

574 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მანანა ხარაიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 



 

 

575 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლიუდმილა დიაჩიშინას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

576 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ავთანდილ ნიკოლაიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

577 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნათია კალანდაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

578 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დავით ლურსმანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

579 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა კაკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

580 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თენგიზი სუხიტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

581 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარინე თამლიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,8 

582 
შპს "ნატუროპათი"-ს სახელზე მოქ. კესო კანკავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ჰომეოპათიური პრეპარატების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

583 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ს სახელზე მოქ. იზოლდა სარალიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

584 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ს სახელზე მოქ. ომარ მათიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

585 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლილი სისაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

586 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ირმა მიმინოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

587 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. შორენა კოტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

588 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ვახტანგ გოგოლიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

589 
შპს "პათოლოგიის კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მანანა ლონდარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

2,0 

590 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. მაია გოგებაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

591 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. სოფიო მოდებაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

592 სპორტსმენის ალექსანდრე წივწივაძის მიღწეული წარმატებისათვის წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდო 2,0 

593 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ნათელა ბალახაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

594 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ლამარა ძიძიგურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

595 
შპს "ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანაშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. რობიზონ 
პეტრიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

596 
შპს "მედ-დიაგნოსტიკა"-ს სახელზე მოქ. მარინე კალმახელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

597 
შპს "ფრანგულ-გერმანული ხუჯაძე-გოგნიაშვილის ყელ-ყურ-ცხვირის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. საბა გულბანის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

598 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს სახელზე მოქ. ნინო ნათაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

599 
შპს "პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა"-ს სახელზე მოქ. ნაზი დედალამაზიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,2 

600 
შპს "სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი ჰარმონია"-ს სახელზე მოქ. ლევან ბუთიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,7 

601 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. თამარ დობაძიშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,8 

602 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. თემურ ნარიმანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,5 

603 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ჰოსეინ გუსეინოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად   

0,6 

604 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ზურაბი ხაჩიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,5 



 

 

605 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლუიზა კორტავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,4 

606 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. მერაბ გორგაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

607 
შპს "თბილისის დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ინგა ძიძიგურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,4 

608 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. რიტა ლაცაბიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

609 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მარიამი თუთაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

610 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი ხიზანიშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

611 
 შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. გივი ოდიშლიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,9 

612 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. კობა ღვინიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

613 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ფაქიზა სადიკოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად' 

0,2 

614 
შპს "სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი-ჰარმონია"-ს სახელზე მოქ. ბარბარე ლუკავას ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად' 

0,6 

615 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ლიზი მეტრეველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

616 
 ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. უტა მიმინოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად'  

0,6 

617 
შპს "აკ. ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი-შპს კლინიკური მედდიცინის ს/კ ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. თამარი 
ცაავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად' 

0,5 

618 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ზურაბი ცერცვაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად' 

0,7 

619 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ტიტე მოდებაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად' 

1,7 

620 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. კახი შინჯიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად' 

2,3 

621 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. დიმიტრი ჩაჩუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად' 

0,7 

622 
შპს "იოანე მოწყალეს სახელობის პრივატ კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნატა ბეწუნაიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

623 
შპს "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების 
საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მზია გაბინაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად' 

0,5 

624 
 ააიპ "ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი გახოკიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად'  

3,0 

625 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ლევანი შუბითიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად' 

0,3 

626 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ამირან ანჯაფარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

627 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა კევლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,6 

628 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მერი გოგოძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

629 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ჯანგული ჩიხრაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

630 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა-მარია ვეფხვიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

631 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნონა ყვენწაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

632 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მასენკო კერვალიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

633 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ილია ქრისტესიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 



 

 

634 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ს სახელზე მოქ. ვენერა წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

635 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. რამაზ დათუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

636 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ეკატერინე აღდგომელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

637 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილი გურგენიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

638 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ოლეგი სამხარაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

639 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზ კოროშინაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

640 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. თინა სირბილაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

641 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზეინაბი კვენიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

642 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლენა თურმანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

643 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ოთარი უფლისაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

644 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. თინათინ როსტიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

645 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ხოსროშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

646 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ეთერ სესიტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

647 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ჯანერი შუკაკიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

648 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა ჯაგიევას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

649 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნოდარ ცაბაურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

650 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მერი ჩიტაური ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

651 მოქალაქე ლუკა ემრაშვილის მგზავრობის თანხის ასანაზღაურებლად 2,2 

652 სპორტსმენის რატი რეხვიაშვილის მიღწეული წარმატებისათვის წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდო 2,0 

653 სპორტსმენის რაჯი ჭყოიძის მიღწეული წარმატებისათვის წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდო 2,0 

654 სპორტსმენის გიორგი მაღლაკელიძის მიღწეული წარმატებისათვის წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდო 2,0 

655 სპორტსმენის ირაკლი კვიციანის მიღწეული წარმატებისათვის წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდო 2,0 

656 
შპს "აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ფიქრია გაბაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად' 

1,3 

657 
შპს "ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანაშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ფრიდონ 
ხელაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

658 
სს "ჯერარსი"-ს სახელზე მოქ. ზაზა ნარეკლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

659 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. დავით მეფარიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,8 

660 
შპს "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო  ტექნოლოგიების 
საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ზურაბ მეტრეველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

661 
შპს "ალ.ალადაშვილის სახელობის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. კახა ტურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

662 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. გიულსაფა მუსტაფაევას ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 



 

 

663 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ეკატერინე მახათაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,2 

664 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ალექსი იმერლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,8 

665 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი-#1 სამკურნალო დიაგნოსტიკური- ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. დავით დანდურიშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,5 

666 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ქეთევან თითბერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

667 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. დავით ჩადუნელისს ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

3,0 

668 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი ხუციშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,5 

669 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. გიორგი დოლაკიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად   

0,6 

670 
შპს "რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ელენე კობაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

671 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ციცვიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

672 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ცისანა მჭედლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

673 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის კლინიკა - ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ნათელა ნაცარაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

674 
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. პაატა ჯიყაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

675 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნოდარი ქოქაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

676 
შპს "ინოვა"-ს  სახელზე მოქ. ირმა ლომიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

677 
სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ჟუჟუნა 
ანთაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

678 
 შპს "რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ევა მიქელაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

679 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლელა ქიტიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

680 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ბერბიჭაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

681 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ვალენტინა მაქსიმენკოს ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

682 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანული თურმანაულის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

683 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. კარლო ნონიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

684 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ზოია ჯანჯღავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

685 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ნაზიკო ზანაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

686 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ნადეჟდა დანშინას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

687 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მანანა შუბითიძე ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

688 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ილია შონიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

3,9 

689 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარი ომიაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

690 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მზიური გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

691 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. მერაბ მიქაელიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

692 
 შპს "აუდიოლოგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნანი სარალიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 



 

 

393 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანი სარალიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

694 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ლარისა მანჯაფარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

695 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. გურამ ჭკადუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

69*6 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნაირა დემურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

697 მოქ. სალომე ზურაშვილის მგზავრობის თანხის ასანაზღაურებლად 0,7 

698 
"california istitute of the arts"-ის სახელზე მოქ. თამარ გილიგაშვილისთვის სწავლების სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის 
საფასურის ასანაზღაურებლად 

6,4 

699 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ჟუჟუნა ჩოხელის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

700 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს სახელზე მოქ. იოსები იმედაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

701 
შპს "კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ბადრი კიკვიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,7 

  702 
შპს "ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ინგა პატატიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად' 

0,2 

703 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ანა თუშიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

703 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნანი თევანიანის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,2 

705 
შპს აკ.ვ.ივერიაელის სახელობის ენდოკრინოლოგია, მეტაბოლია, დიეტოლოგიის ცენტრი "ენმედიცი"-ს სახელზე მოქ. 
ნუნუ ზამთარაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

706 
შპს "ლ. მანაგაძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნუნუ ზამთარაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

707 
 შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გიორგი ძინძიბაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,3 

708 
შპს  ფიზიოთერაპიისა და სპორტული ტრამვის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ავთანდილ გუჯაბიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

709 
 შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ლევანი ნოდიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

710 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ირმა აბრამიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

711 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ნუკრი არჩვაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

712 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. თინა სირბილაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

713 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ზურაბ ცირიკიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

714 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მარინა ქარუხნიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

715 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნინო ხუციშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

716 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. თამარი ტიკურიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

717 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. რობიზონ შავდათუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

718 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. თინათინ როსტიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

719 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მაია გაჩეჩილაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

720 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. დონარი ადეიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

721 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ლამარა ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 



 

 

722 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მაია თურქიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

723 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ლიანა კირაკოსიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

724 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. იზოლდა სარალიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

725 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ნანული კიკაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

726 
2018 წლის 26 აგვისტოს ქ. რუსთავში რჩეულიშვილის ქ. 8-16-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქ. 
ელდარი დუნიამალოვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

8,5 

727 
2021 წლის 07 აპრილს ქ. რუსთავში დუმბაძის ქ. 834-15-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქ. ოთარი 
კალანდაძის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

5,8 

728 
შპს "ბაქტერიოფაგის ანალიტიკურ-სადიაგნოსტიკო ცენტრი დიაგნოზი 90"-ის სახელზე მოქ. ნია ფოფხაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

729 
შპს "ბაქტერიოფაგის ანალიტიკურ-სადიაგნოსტიკო ცენტრი დიაგნოზი 90"-ის სახელზე მოქ. ლუკა ლაცაბიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

730 
 ააიპ ფსიქორეაბილიტაციის ცენტრი "ინდიგო"-ს სახელზე მოქ. სოლმაზ მამედოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

731 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ნანა ბრეგაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

732 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს  სახელზე მოქ. ირმა აბრამიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

733 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. დარეჯან მაისურაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

734 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. თამთა მაჭარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

735 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნანული აივაზაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

736 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. კარლო ბედიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

737 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნანა ოქრომჭედლიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

738 
შპს აკ. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ლელა 
ბიჭიკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

739 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. რობიზონ შავდათუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

740 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. თამარი თევდორაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

741 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ომარ წურწუმიას 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,9 

742 
შპს "თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების საუნივერსიტეტო 
კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. იამზე მაისურაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

2,0 

743 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. მზია ამირხანაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

744 
შპს "ჯანმრთელობის სახლი"-ს ახელზე მოქ. თამარ ალელიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,4 

745 
შპს "ინოვა"-ს  სახელზე მოქ. სოფიო მამაცაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

746 
შპს "სხივური მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ია გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

747 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. მაია მინდელი-ბენაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,5 

748 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჟუჟუნა ჟორჟოლიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

749 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ლიანა კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

750 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ხაიაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

2,0 



 

 

751 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნოდარ დავითაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

752 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ციალა ცხოვრებოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

753 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამაზი ქუსიკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

754 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მერი გოგოძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

755 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მაია ფერაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

756 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნათელა ბექაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

757 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ფატიმა ნინაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

758 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი გურულის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

2,8 

759 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ოლეგი ბიბიჩაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

760 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. იზა გოგრიჭიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

761 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მზია გოგრიჭიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

762 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნინო დათუკიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

763 
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ვაქცინაციის მობილური პუნქტის მიმდებარედ ბიო 
ტუალეტის დაქირავებისა და თანმდევი მომსახურების ერთი თვით შესყიდვის მიზნით 

0,8 

764 
ქალაქ რუსთავში მე-12 მ/რ # 3-75 -ში  გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქე ციცინო ნადაშვილის 
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

10,0 

765 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ჯერენაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

766 
ააიპ "სარეაბილიტაციო-განმავითარებელი ცენტრი კესანე"-ს სახელზე მოქ. ნინო მამულაძის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

767 
კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გოჩა მიროტაძის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

768 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილი რასოევის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

769 
სს "კლინიკა ჯერარსი"-ს სახელზე მოქ. ალბერტი ბერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

770 
შპს "ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანიშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. კახაბერი 
თათარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

771 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გელა სტეფნიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

772 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. გაბრიელი ჭიკაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

773 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ანა ვარდოსანიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

774 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლუკა შეყრილაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

775 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ხვიჩა თოდუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

776 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ციალა ხაჩიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

777 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარინე ბერაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

778 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იუზა მარკოზაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

779 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა-მარია ვეფხვიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

780 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილ კიკვიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 



 

 

781 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ქეთევან ოქროპირიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

782 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ხუბაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

783 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვალერიან ხუციშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

784 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარ გველესიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

785 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლიანა ჩარკვიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

786 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მზია ლომიძე-ჩუთლაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,1 

787 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ზაზა სივსივაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

788 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. დარეჯან გოგოლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

789 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. დალი ბოკუჩავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

790 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჟენია კონჭოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

791 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ილია კვარაცხელიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

792 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ელვერა დევიძე-ვიშნიაკოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

793 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზურაბ ლურსმანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

794 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამარი პეტრიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

795 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დავით დევლარიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

796 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზურაბ ალფენიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

797 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მზიანა ხაზალიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

798 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ეთერი იაკოფაშვილი-კურტანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

799 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იოსები დევდარიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

800 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ოთარი უფლისაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

801 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ასმათ ქარდავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

  802 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ეკატერინე სოლოღაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,9 

803 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზურაბ ლურსმანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

804 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მერი ჩიტაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

805 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნარგიზ არაბიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

806 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა კევლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

807 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თალიკო ბაინდურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,3 

808 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გელა სიხარულიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

809 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნანი სარალიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

810 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ხატია გორგოძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 



 

 

811 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი გორგოძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

812 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ბერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

813 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი გურულის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

4,7 

814 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნატო კაკულიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

815 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. თამაზ გაგულიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

816 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ბარბარე გაბრიჭიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

817 
შპს "აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დემნა ფრუიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად' 

0,5 

818 
ააიპ "პარტნიორობა თანასწორობისთვის"-ს სახელზე მოქ. იოანე დავითაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად' 

0,4 

819 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ბარბარე თოთოსაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

820 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-ს სახელზე მოქ. ნია ნასყიდაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

821 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. გენადი მანჩხაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

822 
შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ურგებაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

823 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ზვიადი ცინცაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

824 
საქართველოს "ტერფის და კოჭწვივის სახსრის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ანდრია ავალიშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

825 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ლია გრიგალაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

826 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. რაისა ქოქაევას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

827 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ხვიჩა ახალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

828 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თინათინ პაპიაშვილი ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

829 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. მზია აბრამიშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

830 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ვახტანგ ომანაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,0 

830 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ლელა კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,5 

832 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. დავითი შანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

833 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. თამარი ჭედიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,8 

834 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლიანა ჭინჭარაულის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

835 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მურად თანდილაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

836 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მერი კულალაღაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

837 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მერი გოგოძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

838 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. რობერტი ლომიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

839 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ვლადიმერ ბუზიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

840 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. დემეტრე თათენაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 



 

 

841 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ბერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

842 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნინო აბუთიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

843 
"Turk Eczacilari Birligi Iktisadi Isietme"-ის სახელზე მოქ ჯაბა ყულჯანიშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 
მედიკამენტების დაფინანსების მიზნით 

3,5 

844 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა პატარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

845 
შპს "იმპექსფარმი"-ს სახელზე მოქ. ომარი ქემაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,5 

846 
მოქ. ლალი მაჭარაშვილი-ლომიძის სახელზე ბუნებრივი აირის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის 
მიერთების მომსახურების საფასურის დაფინანსების მიზნით 

0,8 

847 
ააიპ "სარეაბილიტაციო-გამნავითარებელი ცენტრი "კესანე"-ს სახელზე მოქ. ანასტასია ჯიღაურის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

848 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ნიტა პუხაევას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

849 
ააიპ "სარეაბილიტაციო-გამნავითარებელი ცენტრი "კესანე"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ზარქუას ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

850 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ანა მამუკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

851 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ელენე შჩოლკას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

852 
ააიპ "კეთილი ადამიანები"-ს სახელზე მოქ. სანდრო მუმლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

853 
ააიპ "სარეაბილიტაციო განმავითარებელი ცენტრი კესანე"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ჭაბაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

854 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. რუსუდან ჯამრიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

855 
ააიპ "პარტნიორობა თანასწორობისთვის"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე ბარბაქაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

856 
შპს "თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი"-ს სახელზე მოქ. ევა მიქელაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

857 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. კატო ხაჩიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

858 
შპს "ვივამედი"-ს სახელზე მოქ. ლაშა სხილაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

859 
შპს "ისრაელ-საქართველოს სამედიცინო კვლევითი კლინიკა ჰელსიკორი"-ს სახელზე მოქ. მანანა ჯახაიას 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

860 
 შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ციპულო ცინცაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

861 
შპს "აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ვენერა მაისურაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

862 
შპს "ახალი ხედვა"-ს სახელზე მოქ. ნანი სარალიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი  მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

863 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ესმირა ზეინალოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

864 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მართა მაღალდაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

865 
ააიპ "პარტნიორობა თანასწორობისათვის"-ს სახელზე მოქ. ქამრან ალიევის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

866 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ილია ქართველიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

867 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გიორგი ყოყოჩაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

868 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. რევაზი ბერუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

869 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ავთანდილი მჭედლიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

870 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. მარეხი გურგენაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 



 

 

871 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს  სახელზე მოქ. ლუკა ხუციბერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

872 
შპს "ლოგომედი - მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი თედეშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

873 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ხათუნა ბერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

874 
 სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი" -ს სახელზე მოქ. მარიამი 
ბადუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

875 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლია პატატიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

876 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. მანანა ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

877 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. იამზე მაისურაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

878 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მანანა მამიაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

879 
შპს "ლოგომედი-მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნიტა ლომიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

880 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. თინათინი აბრამიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

881 
შპს "სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი ჰარმონია"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი დვალის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

882 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ფატიმა ნინაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

883 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ჯანგული ჩიხრაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

884 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამარ ხარაზიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,8 

885 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამარი პეტრიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

886 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თინათინი ქადაგიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

887 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილ პართენიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

888 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ელდარ ბიბილურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

889 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნონა ყვენწაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

890 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. რუსიკო მეტრეველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

891 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. სვეტლანა ბებიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

892 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ბეჟანი მუმლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

893 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ცისანა ქაჯაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

894 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ციცინო გაგნიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

895 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მიხეილ გიორგაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

896 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მურმან ჭუმბურიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

897 სპორტამენი ალექსანდრე წივწივაძის მიღწეული წარმატებისათვის წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდო 2,0 

898 სპორტამენი ლაშა გურულის მიღწეული წარმატებისათვის წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდო 1,5 

899 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. ანდრია კიკილაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

900 
ააიპ "პარტნიორობა თანასწორობისათვის"-ს სახელზე მოქ. ანდრია ბურდილაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 



 

 

901 
შპს "ლოგომედი - მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. თორნიკე შუბითიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

902 
შპს "ინოვა"-ს  სახელზე მოქ. სალომე ყულჯანიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

903 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ანასტასია ბარნაბიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

904 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ანა ფოცხვერაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

905 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ანა ფოცხვერაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,4 

906 
შპს "მრავალპროფილური კლინიკა კონსილიუმ მედულა"-ს სახელზე მოქ. ავთანდილ ზუბაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

907 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ედუარდ ნაცვლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

908 
შპს "ვივამედი"-ს სახელზე მოქ. ლევან რაზმიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

909 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გვანცა ჯანჯალაშვილი-კერესელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,1 

910 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მზია ჩქარეულის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

911 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი-#1 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. რამაზ თადუმაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

912 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ანასტასია ჩიფჩიურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

913 
შპს "ნეიროგენეტიკისა და მეტაბოლიზმის ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. მარიამ გონგლაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,8 

914 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. დავითი როსტიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

915 
 სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზ ოდიშელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

916 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გიორგი დარბაიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

917 
სს "კ. ერისთავის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. თენგიზი ქიმაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

918 
მოქ. ლალი მაჭარაშვილი-ლომიძის სახელზე  ელექტრო ენერგიის ძაბვის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის 
მიერთების მომსახურების საფასურის დაფინანსების მიზნით 

0,6 

919 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ნინო ჩიტალაძე-გოგრიჭიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

920 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ტატიანა დიასამიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

921 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ხათუნა პაპკიაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

922 
შპს "იმპექსფარმი"-ს სახელზე მოქ. ბიჭიკო ცაციაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

923 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ფაშურიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

924 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანატოლი ქირიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

925 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. დესპინე ბეგიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

926 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. კარლო კობაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

927 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნორა სუხიტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,0 

928 
შპს "ისრაელ-საქართველოს სამედიცინო კვლევითი კლინიკა ჰელსიკორი"-ს სახელზე მოქ. გულნაზი ჭედიას 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,6 

929 
შპს "ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. თეზიკო ვარდოსანიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

930 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ბაჩანა წურწუმიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 



 

 

931 
შპს "თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი"-ს სახელზე მოქ. მანანა მუმლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

932 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ბედიშა ესართიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

933 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ფეიქრიშვილი-ახობაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,1 

934 
სს "ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზ მეტრეველის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

935 
შპს "აკადემიკოს ვ. წითლანაძის სახელობის რევმატოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მამუკა 
რევიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

936 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გიორგი კიტის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

937 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ნენე ჯოხაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

938 
შპს "ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანაშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თამაზ 
ვერულაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

939 
"საქართველოს ტერფისა და კოჭწვივის სახსრის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ელენე გობგაიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

940 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. კობა ხოხიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

941 
ააიპ "ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. იოანე ქაშაკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

942 
შპს "ეუ-ლაბი"-ს სახელზე მოქ. ლილე მაიერის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,4 

943 
შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. დემეტრე ხოზრევანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

944 
შპს "გაგუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ია ბობღიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

945 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ციციცნო მაისურაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

946 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გვანცა ჯანჯალაშვილი-კერესელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,9 

947 
 შპს "ეუ-ლაბი"-ს სახელზე მოქ. ანა მჭედლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

948 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა აბრამიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

2,0 

949 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ინგა ბერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,9 

950 
ააიპ "პარტნიორობა თანასწორობისათვის"-ს სახელზე მოქ. დემეტრე ლორთქიფანიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

951 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ბერბიჭაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

952 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნელი ომიაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

953 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნათელა ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

954 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. რუსუდან ლომსაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

955 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილი გურგენიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

956 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მერი გოგოძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

957 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლალი ხვედელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

958 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლია ღვინაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,0 

959 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნათელა სიდამონიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

960 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დემეტრე ლობჟანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 



 

 

961 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ნანი გიორგაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

962 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილ კიკვიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

963 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნაილი ტოგონიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

964 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამარი პეტრიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

965 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ზაზა სივსივაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,7 

966 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნატო ქურთაული-ასანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

967 სპორტსმენი ვასილი ბერუაშვილის ფულადი ჯილდო მიღწეული წარმატებისათვის წახალისების მიზნით 2,0 

968 
შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. ანდრია ავალიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,4 

969 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. როზა ქათამაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

970 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. იოსებ კაკალაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

971 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გოჩა გობეჯიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

972 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ზაზა გოგინაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

973 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. დავით გრძელიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

974 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. მზია ბერიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

975 
ააიპ "ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. ალექსი არჯევანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

976 
შპს "თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ილია ქრისტესიაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

977 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მერი პაპელიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

978 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილ კიკვიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,5 

979 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თინა შერმადინის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,0 

980 
ს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. მაია ასანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

981 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნათელა ჯამრიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

982 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მარინე ტალახაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

983 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა აბრამიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

984 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნონა ყვენწაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,7 

985 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მურად თანდილაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

986 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამარ თანდილაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,9 

987 
გუნდი/ჯგუფი "არტ ლაიფი"-ს ხელმძღვანელის გიორგი ბექაურის სახელზე სატელევიზიო პროექტი "ნიჭიერის" ფინალში 
მონაწილეობის მისაღებად საჭირო კოსტიუმირების ხარჯის ანაზღაურების დახმარების მიზნით 

2,4 

988 
შპს "თიმი-თბილისის მედიცინის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ჩინჩალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

989 
2021 წლის 06 ივლისს ქ. რუსთავში მეგობრობის ქ. #10ბ-11/12-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქ. 
სოსლანი ბიგანაშვილის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

16,0 

990 
2021 წლის 22 სექტემბერს ქ. რუსთავში დავით აღმაშენებლის მესამე გასასვლელში   გაჩენილი ხანძრის შედეგად 
დაზარალებული მოქ. როლანდი ელისაშვილის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

5,0 

991 
2019 წლის 26 მაისს ქ. რუსთავში მეგობრობის გამზ. #39-50 -ში   გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქ. დავით 
გაბათაშვილის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

9,0 
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მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება 
 
 
 

პროგ. 
კოდი 

დასახელება  

პროექტი
ს 

მთლიანი 
ღირებუ

ლება 

2021 წლის იანვრამდე 
გაწეული ხარჯი 2021 

წლის 
გეგმა 

2021 
წლის 
ფაქტი 

მომდევნო წლებში გასაწევი 
ხარჯი პროექტის 

დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულე

ბის 
(სავარაუ

დო 
თარიღი) 

სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

  გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 4 887 864     461 518     74 219     387 299     4 492 159     3 932 690     493 656     339 068     154 588         

02 01 
01 

ქალაქ რუსთავში ამირან ფანცულაიას ქუჩაზე 
(მე-18 მკრ) ტროტუარის მოწყობა,  
 მე-19 მკრ-ში N11-თან ტერიტორიის, ტროტუარისა 
და გზის მოწყობის,   
 მე-18 ბაღის წინ ჩიკაგოს სკვერის მიმდებარედ 
ტროტუარის მოწყობა,   
 მე-12 და მე-16 მკრ შორის არსებულ ქუჩაზე 
პარგინგების, ტროტუარებისა და გაზონების 
მოწყობა 

598 954     0         635 053     598 954     0     0     0     18.03.2021 19.11.2021 

02 01 
01 

ქ.რუსთავში კონსტანტინე ლესელიძის N28 
საცხოვრებელი ბინის მიმდებარედ ტროტუარის 
მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა   (მრავალწლიანი 
2020- 2021 წლის) 

76 525     22 164     22 164       54 361     54 361     0     0     0     01.12.2020 19.02.2022 

02 01 
01 

დუმბაძის N3 შიდა ეზოს კეთილმოწყობა და 
სანიაღვრე სისტემის მოწყობა 

118 912     0         118 912     118 912     0     0     0     13.07.2021 14.09.2021 

02 01 
01 

მე-16 მკ/რ სტამბულის ბაზრის გზის, 
ტროტუარების და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა 

557 328     0         557 328     271 311     286 017     286 017     0     03.09.2021 
მიმდინარ

ე 

02 01 
01 

მე-17 მკ/რ N9-დან N27-მდე ტროტუარების და 
მე-7 მ/რ N13 შიდა ეზოს გზის მოწყობა 

194 276     0         195 183     194 276     0     0     0     20.09.2021 05.12.2021 

02 01 
01 

ბოსტანქალაქის N5,5ა,5ბ,5გ,7 შიდა ეზოების 
კეთილმოწყობის სამუსაოები 

341 817     0         341 978     307 924     33 893     33 893     0     17.09.2021 28.12.2021 

02 01 
01 

ქალაქ რუსთავში შოთა რუსთაველის ქუჩაზე 
არსებული ტროტუარებისა, მერიის მიმდებარე 
ტერიტორიის კეთილმოწყობა (ტროტუარებით)  და 
ჭავჭავაძის ქუჩის ტროტუარების მოწყობა 

811 824     0         811 833     638 078     173 746     19 158     154 588     23.02.2021 
მიმდინარ

ე 

02 01 
01 

რჩეულიშვილის შიდა კვარტალური გზები 
რჩეულიშვილის 2, 4, 6, 2ა, 4ა და 
6ა;8,8ა,10,10ა,10ბ,12,14,16; ჯავახიშვილის ქუჩის 
მიმდებარედ 1, 3, 5, 7, 3ა, 5ა, ლევ ტოლსტოის ქუჩის 
მიმდაებარეს 1, 3, 5, 7, 7ა;  ბერიტაშვილის ქუჩის 
მიმდებარედ 2, 4, 6, 8, 6ა ა/ბეტონის საფარის და 
ტროტუარების რეაბილიტაცია 

1 641 246     0         1 641 246     1 641 246     0     0     0     26.04.2021 30.09.2021 

02 01 
01 

ფიროსმანის ქუჩის და შოთა მოდებაძის ქუჩის 
მოწყობა-რეაბილიტაციის და XII მ/რ-ში #1-თან 
შიდა ეზოების გზების მოწყობის საჭირო 
სამუშაოების შესყიდვა   (მრავალწლიანი 2020- 2021 
წლის) 

546 983     439 354     52 055     387 299     136 265     107 629     0     0     0     13.08.2020 06.05.2021 



 

 

       

პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2021 წლის იანვრამდე გაწეული 
ხარჯი 2021 

წლის 
გეგმა 

2021 
წლის 
ფაქტი 

მომდევნო წლებში გასაწევი 
ხარჯი პროექტის 

დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

  
გზებისა და ტროტუარების 

მიმდინარე შეკეთება 
1 622 406     343 089     343 089     0     839 513     818 017     461 301     461 301     0         

02 01 
02 

სტიქიის შედეგების 
აღმოფხვრისათვის საჭირო ტექნიკით 
მომსახურების ხარჯი 
(მრავალწლიანი 2021-2022-2023 
წლის) 

0     0         15 000     0     0         17.06.2021   

02 01 
02 

გზების ორმული სამუშაოები 
(მრავალწლიანი 2020-2021 წლის) 

416 028     343 089     343 089       72 939     72 939     0         11.03.2020 23.01.2021 

02 01 
02 

გზების ორმული სამუშაოები 384 934     0         384 937     384 934     0         18.02.2021 04.07.2021 

02 01 
02 

გზების ორმული სამუშაოები 326 677     0         326 696     326 677     0         09.08.2021 15.10.2021 

02 01 
02 

გზების ორმული სამუშაოები  
(მრავალწლიანი 2021-2022 წლის) 

494 766     0         39 940     33 466     461 301     461 301       14.12.2021 07.02.2022 

 
 

პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2021 წლის იანვრამდე გაწეული ხარჯი 2021 
წლის 
გეგმა 

2021 
წლის 
ფაქტი 

მომდევნო წლებში გასაწევი ხარჯი პროექტის 
დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. რეგ. ფონდი სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 

  
სანიაღვრე 
სისტემების 

რეაბილიტაცია 
328 599     0     0     0     328 632     312 802     15 797     15 797     0         

02 02 
01 01 

მე-7 მკრ N25, 26, 
27 კორპუსების 
დრენაჟის მოწყობა 

289 031     0         289 048     273 844     15 187     15 187       02.08.2021 28.11.2021 

02 02 
01 01 

თოდრის N9 
კორპუსთან დრენაჟის 
მოწყობა 

39 568     0         39 584     38 958     610     610       29.09.2021 03.11.2021 
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პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2021 წლის იანვრამდე 
გაწეული ხარჯი 2021 

წლის 
გეგმა 

2021 
წლის 
ფაქტი 

მომდევნო წლებში გასაწევი 
ხარჯი პროექტის 

დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდ
ი 

სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 

  
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების 

რეაბილიტაცია 
571 810     0     0     0     590 910     170 459     401 351     401 351     0         

02 04 
01 

მიერთების ხარჯები  87 000     0         106 100     87 000     0             

02 04 
01 

ქ.რუსთავში ააიპ შშმ პირთა ცენტრის შენობის 
გათბობის სისტემით უზრუნველყოფის 
სამუშაოების შესყიდვა 

49 367     0         49 367     49 367     0         14.04.2021 14.05.2021 

02 04 
01 

მე-17 მკ/რ N35 კორპუსთან რუსთავის 
კორპუსის კუთვნილი ფართის რეკონსტრუქცია 

34 092     0         34 092     34 092     0         28.07.2021 27.08.2021 

02 04 
01 

მე-14 მ/რ, მესხიშვილის N10,N11,N12 
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის 
აივნების, 9 ძმა ხერხეულიძის ქ. N14-45 მდებარე 
საცხოვრებელი სახლის გამაგრება, მე-11 მკრ N1 
გამაგრება-გაძლიერება სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები (დაიგეგმა 2022 წლის ბიუჯეტში) 

401 351     0         401 351     0     401 351     401 351         მიმდინარე 

 
 
 
 
 

პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2021 წლის იანვრამდე 
გაწეული ხარჯი 2021 წლის 

გეგმა 

2021 
წლის 
ფაქტი 

მომდევნო წლებში გასაწევი 
ხარჯი პროექტის 

დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

  
შენობების ფასადების 

რეაბილიტაცია 
1 650 775     0     0     0     1 666 460     1 066 994     583 782     89 441     494 340         

02 04 
03 

ქალაქ რუსთავში  
საცხოვრებელი სახლების 
დაზიანებული ფასადების  
რეაბილიტაცია (მრავალწლიანი 
2021-2022 წლის) 

62 608     0         78 292     9 596     53 012     53 012       28.09.2021 მიმდინარე 

02 04 
03 

ქალაქ რუსთავში შოთა 
რუსთაველის ქუჩაზე არსებული 
საცხოვრებელი სახლების ფასადების 
რეაბილიტაცია 

1 588 167     0         1 588 167     1 057 398     530 770     36 429     494 340     23.02.2021 მიმდინარე 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2021 წლის იანვრამდე გაწეული 
ხარჯი 2021 წლის 

გეგმა 
2021 წლის 

ფაქტი 

მომდევნო წლებში გასაწევი 
ხარჯი პროექტის 

დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

  
საცხოვრებელი შენობების 

სახურავების რეაბილიტაცია 
81 578     42 728     42 728     0     122 107     38 851     0     0     0         

02 04 
02 02  

სტიქიის შედეგად 
დაზიანებული 
საცხოვრებელი სახურავების 
შეკეთება 

37 918     0         40 159     37 918     0         05.02.2021   

02 04 
02 02  

სტიქიის შედეგად 
დაზიანებული 
საცხოვრებელი სახურავების 
შეკეთება 

43 661     42 728     42 728       933     933     0         02.07.2020   

02 04 
02 02  

სტიქიის შედეგად 
დაზიანებული 
საცხოვრებელი სახურავების 
შეკეთება 

0     0         81 015     0     0             

 
 

პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2021 წლის იანვრამდე 
გაწეული ხარჯი 2021 

წლის 
გეგმა 

2021 
წლის 
ფაქტი 

მომდევნო წლებში გასაწევი ხარჯი პროექტის 
დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

  
მრავალსართულიან საცხოვრებელ 

შენობებში ლიფტების 
რეაბილიტაცია 

2 615 683     0     0     0     1 000 000     828 119     1 787 564     1 787 564     0         

02 04 
04 02 

მეგობრობის გამზირზე 
არსებული საერთო საცხოვრებელი 
კორპუსების 67 ერთეული ლიფტის 
რეაბილიტაცია  

2 366 054     0         849 887     828 119     1 537 935     1 537 935       11.10.2021  მიმდინარე 

02 04 
04 02 

მეგობრობის გამზირზე 
არსებული საერთო საცხოვრებელი 
კორპუსების 67 ერთეული ლიფტის 
რეაბილიტაცია  

249 629     0         150 113     0     249 629     249 629       22.12.2021 მიმდინარე 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2021 წლის იანვრამდე 
გაწეული ხარჯი 2021 

წლის 
გეგმა 

2021 წლის 
ფაქტი 

მომდევნო წლებში გასაწევი 
ხარჯი პროექტის 

დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

  
საზოგადოებრივი სივრცეების 

მოწყობა-რეაბილიტაცია 
8 549 275     200 000     10 000     190 000     7 524 666     5 675 039     2 674 236     2 321 798     352 438         

02 06 
01 01 

ქ. რუსთავში ჟ. შარტავას 
გამზირზე N12 ბინის მიმდებარედ 
(მე-8 მკრ) ლიტერატურული სკვერის, 
მესხიშვილი პირველი გასასვლელის 
N7-ის მიმდებარედ სკვერისა და 
ლეონიძის N28-ის მიმდებარედ 
სკვერის მოწყობა   

186 613     0         186 613     186 613     0         03.12.2020 26.03.2021 

02 06 
01 01 

მე-19 მკრ-ს 9 ნომერი ბინის უკან 
მოსასვენებელი სკვერი, მე-20 მკ/რ N 
9 -თან სკვერი და რუსთაველის ქ.N24 
კორპუსის მიმდებარედ 
დასასვენებელი სკვერის მოწყობა 

151 431     0         152 251     151 431     0         29.09.2021 14.12.2021 

02 06 
01 01 

21-ე მკრ-ში 21-ე კორპუსის 
მიმდებარედ სკვერის მოწყობა 

301 782     0         301 782     301 782     0         09.03.2021 08.06.2021 

02 06 
01 01 

მე-14 მკრ N 44, 45, 46, 47, 48 
კორპუსებთან მწვანე ავტოსადგომი 

61 472     0         61 472     61 472     0         07.05.2021 10.06.2021 

02 06 
01 01 

ფალიაშვილის ქუჩის 
მიმდებარედ, ე.წ ჩიკაგოს სკვერში 
ტრენაჟორების მოწყობა 

180 346     0         28 954     28 954     151 392     151 392       24.03.2021   

02 06 
01 01 

მე-20 მკ/რ N 15 -თან სკვერი და 
შარტავას N7 წინ შემეცნებითი 
ფანჩატურის მოწყობა 
(მრავალწლიანი 2021-2022 წლის) 

56 772     0         189 240     37 848     18 924     18 924       01.12.2021 მიმდინარე 

02 06 
01 01 

მე-19 მკ/რ N 12 -თან, 21 
მიკრორაიონის 11 ბინის 
მიმდებარედ და შარტავას N15 თან 
სკვერების მოწყობა (მრავალწლიანი 
2021-2022 წლის) 

606 270     0         619 664     200 000     406 270     406 270       14.12.2021 მიმდინარე 

02 06 
01 01 

ლერმონტოვის N5-7-თან, მე-12 
მკრ N24 მიმდებარედ და  თოდრიას 
N7-თან სკვერის მოწყობა 

1 022 490     0         1 033 697     408 996     613 494     613 494       28.12.2021 მიმდინარე 



 

 

02 06 
01 01 

ქ. რუსთავში თეატრის უკან 
მდებარე სკვერის რეაბილიტაცია 
(მრავალწლიანი 2020-2021 წლის) 

1 815 999     100 000     5 000     95 000     1 740 895     1 715 999     0         08.12.2020 28.09.2021 

02 06 
01 01 

ქ. რუსთავში ფალიაშვილის 
ქუჩის მიმდებარედ არსებული 
სკვერის რეაბილიტაცია 
(მრავალწლიანი 2020-2021 წლის) 

1 817 442     100 000     5 000     95 000     1 717 442 1 717 442 0     05.11.2020 04.10.2021 

02 06 
01 01 

მე-8 მკრ N12-ის მიმდებარედ 
სკვერის მოწყობა (მრავალწლიანი 
2021-2022 წლის) 

1 124 217     0         668 217 430 132 694 085 594 222     99 863     24.09.2021 მიმდინარე 

02 06 
01 01 

მე-18 და მე-19 მ/რ-ებ შორის 
სკვერის მოწყობა (მრავალწლიანი 
2021-2022 წლის) 

1 224 439     0         824 439 434 368 790 071 537 496     252 575     22.09.2021 მიმდინარე 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2021 წლის იანვრამდე 
გაწეული ხარჯი 2021 

წლის 
გეგმა 

2021 
წლის 
ფაქტი 

მომდევნო წლებში 
გასაწევი ხარჯი პროექტის 

დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 

(სავარაუდო თარიღი) 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 

  
საპროექტო–

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შეძენა 

378 141     0     0     0     
411 

677    
378 141  0     0     0         

02 08 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შეძენა 

378 141     0         411 677     378 141 0             

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2021 წლის იანვრამდე 
გაწეული ხარჯი 2021 

წლის 
გეგმა 

2021 
წლის 
ფაქტი 

მომდევნო წლებში გასაწევი 
ხარჯი პროექტის 

დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

  
საპროექტო დოკუმენტაციისა და 

სამშენებლო სამუშაოების 
ტექნიკური ზედამხედველობა 

482 914     496     496     0     478 418   327 756     154 663     154 663     0         

02 09 
01 

სამშენებლო სამუშაოებზე 
ზედამხედველობის ხარჯები 
(მრავალწლიანი 2019-2022წ) 

482 914     496     496       478 418     327 756     154 663     154 663       14.11.2019 31.08.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2021 წლის იანვრამდე გაწეული ხარჯი 2021 
წლის 
გეგმა 

2021 
წლის 
ფაქტი 

მომდევნო წლებში გასაწევი ხარჯი პროექტის 
დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. რეგ. ფონდი სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 

  
ექსპერტიზის 

ხარჯები 
13 088     0     0     0     50 000  13 088      0     0     0         

02 09 
02 

ექპერტიზის 
ხარჯები 

13 088     0         50 000     13 088     0         21.01.2021 31.01.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

პროგ. 
კოდი 

დასახელება  

პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულე
ბა 

2021 წლის იანვრამდე 
გაწეული ხარჯი 2021 

წლის 
გეგმა 

2021 წლის 
ფაქტი 

მომდევნო წლებში გასაწევი 
ხარჯი პროექტის 

დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. 
რეგ. 
ფონ
დი 

სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 

  
სკოლამდელი დაწესებულებების 

რეაბილიტაცია, მშენებლობა 
3 357 691     860 711     860 711     0     2 925 526     1 992 519     504 462     504 462     0         

04 02 
ქ. რუსთავში N22 საბავშვო ბაღის ეზოს 

კეთილმოწყობის სამუშაოები 
119 121     0         119 121     119 121     0         

 
12.01.2021  

06.08.2021 

04 02 
ქ. რუსთავში N23 და N33 საბავშვო ბაღების 

ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები 
(მრავალწლიანი 2020-2021 წლის) 

103 003     0         103 003     103 003     0         
 

22.12.2020  
31.12.2021 

04 02 
ქ. რუსთავში N11 და N27 საბავშვო ბაღების 

ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები 
115 136     0         115 136     115 136     0         

 
12.01.2021  

06.08.2021 

04 02 
ქ. რუსთავში N36 საბავშვო ბაღის ეზოს 

კეთილმოწყობის სამუშაოები 
99 911     0         99 911     99 911     0         

 
31.12.2020  

18.02.2021 

04 02 
ქ.რუსთავში #11 და #18 საბავშვო ბაღებში 

გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოების 
შესყიდვა 

138 057     0         138 057     138 057     0         
 

22.09.2020  
09.12.2021 

04 02 

ქ.რუსთავში მე-8 მკრ-ში #34 საბავშვო ბაღის 
ერთი ფლიგელის გამაგრება-გაძლიერება 
დრენაჟის მოწყობით, შენობის რეაბილიტაციის, 
ტერიტორიის კეთილმოწყობის და ღობის 
მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა 
(მრავალწლიანი 2020-2021 წლის) 

906 595     860 711     860 711       45 884     45 884     0         
 

12.03.2020  
24.01.2021 

04 02 

ქ.რუსთავში სარაჯიშვილის ქუჩის #10-ის 
მისამართზე ახალი საბავშვო ბაღის 
მშენებლობისთვის საჭირო სამუშაოების 
შესყიდვა  (მრავალწლიანი 2021-2022 წლის) 

1 247 966     0         1 149 899     743 504     504 462     504 462       
 

11.08.2021  
მიმდინარე 

04 02 
 N20 და N21 საბავშვო ბაღების ეზოების 

კეთილმოწყობის სამუშაოები 
174 216     0         174 216     174 216     0         

 
25.08.2021  

30.09.2021 

04 02 
N1 ბაგა-ბაღის 2 ფლიგელის რეაბილიტაცია 

(დაიგემა 2022 წლის ბიუჯეტში) 
0     0     526 612 0 0         

04 02 
N17, N18, N31 და N43 საბავშვო ბაღების 

ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები 
453 687     0     453 687 453 687 0     

 
13.08.2021  

12.10.2021 

 
 
 



 

 

 

პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2021 წლის იანვრამდე გაწეული 
ხარჯი 2021 წლის 

გეგმა 
2021 წლის 

ფაქტი 

მომდევნო წლებში გასაწევი 
ხარჯი პროექტის 

დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. რეგ. ფონდი სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 

  

საშუალო სკოლებში 
ტრანსპორტირება და 
ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა/რეაბილიტაცია 

108 473     0     0     0     114 711     86 778     21 696     21 696     0         

04 04 
N7 სკოლაში სახურავების 

რეაბილტაცია 
37 946     0         40 464     37 946     0         10.09.2021  01.11.2021 

04 04 
N18 სახურავის 

რეაბილიტაცია  
70 527     0         74 247     48 832     21 696     21 696       17.12.2021 მიმდინარე 

 
 
 

პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2021 წლის იანვრამდე 
გაწეული ხარჯი 2021 

წლის 
გეგმა 

2021 
წლის 
ფაქტი 

მომდევნო წლებში გასაწევი 
ხარჯი პროექტის 

დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

  
სპორტული და საბავშვო ობიექტების 

აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 
1 796 642     194 109     194 109     0     1 646 094     1 212 572     425 101     425 101     0         

05 01 
03 

ქ. რუსთავში მეგობრობის N47 მ/ტ 
მინი სპორტული მოედნის 
რეაბილიტაციის სამუშაოები 

72 211     0         72 211     72 211     0         
 

18.12.2020  
26.01.2021 

05 01 
03 

მე-16 მკრ-ის N7 კორპუსთან და N4 
მუსიკალურ სკოლასთან სპორტული 
მოედნების მოწყობა 

184 885     0         185 920     171 667     13 218     13 218       
 

09.09.2021  
მიმდინარე 

05 01 
03 

12 მ/რ N35 ბინასთან, ახმეტელის N4 
და თოდრიას N13 კორპუსთან ბავშვთა 
გასართობი კუთხის მოწყობა  
(მრავალწლიანი 2021-2022 წლის) 

116 000     0         118 041     45 040     70 960     70 960       
 

17.11.2021  
მიმდინარე 

05 01 
03 

თოდრიის კორპ. N3-ის მ/ტ 
(არსებულ სტადიონისა და მისასვლელ 
ბილიკის გვერდზე)  ტრენაჟორების 
მოწყობა და მეგობრობის მე-2 გასას. N3 
კორპუსთან სპორტული მოედნის 
მოწყობა-რეაბილიტაცია (ტრენაჟორები) 

57 908     0         57 908     57 908     0         
 

24.03.2021  
08.05.2021 

05 01 
03 

სპორტული და საბავშვო გასართობი 
კუთხეების რეაბილიტაცია 

457 845     0         463 000     457 845     0         
 

21.04.2021  
10.11.2021 

05 01 
03 

ქ.რუსთავში მეგობრობის N4 მ/ტ 
სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის 
სამუშაოების შესყიდვა (ვალდებულება) 

  32 769     32 769       2 371     2 371     0         
 

29.10.2020  
28.11.2020 



 

 

05 01 
03 

ქ.რუსთავში 4 (ოთხი) ლოკაციაზე 
საბავშვო კუთხის მოწყობა გარეჯის N1 
საბავშვო მოედანი,მე-20 მკ/რ N1თან 
საბავშვო მოედანი,მე-15 მკ/რ N10 უკან 
საბავშვო მოედანი,მე-18 მკრ /N12ბ-ის 
მიმდებარეთ საბავშო კუთხის მოწყობა 
(მრავალწლიანი 2020 -2021 წლის) 

94 205     47 971     47 971       46 234     46 234     0         
 

25.08.2020  
26.04.2021 

05 01 
03 

ქ.რუსთავში 5(ხუთი) ლოკაციაზე 
საბავშვო კუთხის მოწყობა მეგობრობის 
N20 საბავშვო მოედანი,მე-19 მკ/რ N5-თან 
საბავშვო მოედანი,მე-17 მკ/რ N12 თან 
საბავშვო მოედანი,მე-16 მკ/რ N3 თან 
საბავშვო მოედანი,კოსტავას N19 
კორპუსთან საბავშვო კუთხის მოწყობა   
(მრავალწლიანი 2020 -2021 წლის) 

141 575     67 658     67 658       73 917     73 917     0         
 

25.08.2020  
28.01.2021 

05 01 
03 

ქ.რუსთავში კოსტავას N19 (N21 
ბაღის წინ) მ/ტ და გარეჯის N1 მ/ტ მინი 
სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის 
სამუშაოების შესყიდვა   (მრავალწლიანი 
2020 -2021 წლის) 

124 814     45 710     45 710       79 104     79 104     0         
 

23.09.2020  
18.02.2021 

05 01 
03 

სპორტული და საბავშვო გასართობი 
კუთხეების მოწყობა (მრავალწლიანი 
2021 -2022 წლის) 

417 645     0     417 683 84 478 333 167 333 167   17.11.2021 მიმდინარე 

05 01 
03 

მე20 მ/რ N20 კორპუსთან საბავშვო 
და სპორტული მოედნების მოწყობა 

129 552     0     129 705 121 796 7 756 7 756   
 

26.10.2021  
17.01.2022 

 
 
 

პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2021 წლის იანვრამდე 
გაწეული ხარჯი 2021 

წლის 
გეგმა 

2021 
წლის 
ფაქტი 

მომდევნო წლებში 
გასაწევი ხარჯი პროექტის 

დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

  
კულტურული ობიექტების აღჭურვა, 

რეაბილიტაცია, მშენებლობა 
689 646     105 800     5 290     100 510     583 846     583 846     0     0     0         

05 02 
03 

ქ.რუსთავში #3 მუსიკალური სკოლის, შოთა 
რუსთაველის სახელობის პირველი 
ბიბლიოთეკის და იაკობ გოგებაშვილის მე-4 
საბავშვო ბიბლიოთეკის გათბობის 
სისტემისუზრუნველყოფის სამუსაოების 
შესყიდვა 

53 617     0         53 617     53 617     0          22.10.2020  22.12.2020 

05 02 
03 

ქ. რუსთავში ჭავჭავაძის ქუჩა N4-ში 
მდებარე მუსიკალური სკოლის გარე ფასადის 
რეაბილიტაცია 

62 524     0         62 524     62 524     0          30.03.2021  14.05.2021 

05 02 
03 

ჭავჭავაძის ქ.N4-ში მდებარე მუსიკალური 
სკოლის რეაბილიტაცია (მრავალწლიანი 2020-
2021 წლის) 

573 505     105 800     5 290     100 510     467 705     467 705     0          02.11.2020  12.02.2021 
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განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 

2021 წლის მდგომარეობით გაფორმებულ იქნა 212 ხელშეკრულება საერთო ღირებულებით 22 137,4 ათ. ლარი. მათ 

შორის: 

➢ გამარტივებული შესყიდვის შედეგად - 102 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 1 313,3 ათ ლარი, მათ შორის: 

• გამარტივებული შესყიდვა (მონეტარული ზღვრების გათვალისწინებით და კანონით გათვალისწინებული სხვა 

შემთხვევა) – 82ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 183,9 ათ. ლარი. 

• გადაუდებელი აუცილებლობის ფარგლებში - 14 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 904,4 ათ. ლარი. 

• ექსკლუზიური უფლებამოსილების, ნორმატიული აქტით დადგენილი და საქ. მთავრობის დადგენილებით 

განსაზღვრული ნორმების ფარგლებში - 6 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 225,0 ათ ლარი. 

➢ ელექტრონული ტენდერის შედეგად - 81 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 20 319,1 ათ. ლარი. 

➢ კონსოლიდირებული ტენდერის შედეგად - 29 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 505,0 ათ. ლარი. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ელექტრონული 

ტენდერი

92%

კონსოლიდირებული 

ტენდერი

2%

მონეტარული 

ზღვრებით

1%

გადაუდებელი 

აუცილებლობი

4%

ექსკლუზიური 

უფლებამოსილები, 

ნორმატიული და 

დადგენილება

1%

გამარტივებული 

შესყიდვა

5%



 

 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი იურიდიული პირების ფინანსური 

მონაცემები 

  

 

ა(ა)იპ - ქ. რუსთავის მუნიციპალური არქივი 

დასახელება წლის გეგმა წლის ფაქტი 

შემოსულობები        100 000,00               96 829,53       

შემოსულობები        100 000,00               96 829,53       

შემოსავლები        100 000,00               96 829,53       

სხვა შემოსავლები(მუნიციპალური ბიუჯეტი)        100 000,00               96 829,53       

გადასახდელები        100 000,00               96 829,53       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                           8       

ხარჯები        100 000,00               96 829,53       

შრომის ანაზღაურება           66 625,00               66 625,00       

საქონელი და მომსახურება           33 375,00               30 204,53       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება             3 750,00                 3 750,00       

ოფისის ხარჯები           22 325,00               19 653,82       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები              4 700,00                 4 282,71       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება              2 600,00                 2 518,00       

ნაშთის ცვლილება                          -                                -         

ზრდა (დაგროვება)                          -                                -         

კლება (გამოყენება)                          -                                -         

ბალანსი                          -                                -         
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ა(ა)იპ - ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  14 252,20   25 849,18  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები        300 000,00        220 000,00               80 000,00            300 000,00          220 000,00                 80 000,00       

შემოსულობები        300 000,00        220 000,00               80 000,00            300 000,00          220 000,00                 80 000,00       

შემოსავლები        300 000,00        220 000,00               80 000,00            300 000,00          220 000,00                 80 000,00       

სხვა შემოსავლები  (ქვ. ქართლის რეგიონებიდან 
ჩარიცხული თანხები) 

       300 000,00        220 000,00               80 000,00            300 000,00          220 000,00                 80 000,00       

გადასახდელები        300 000,00        220 000,00               80 000,00            288 402,94          208 403,02                 79 999,92       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                      2                            10                            12                             2                               10       

ხარჯები        300 000,00        220 000,00               80 000,00            288 402,94          208 403,02                 79 999,92       

შრომის ანაზღაურება        243 205,00        163 205,00               80 000,00            242 848,92          162 849,00                 79 999,92       

საქონელი და მომსახურება           56 095,00          56 095,00                              -                 45 241,89             45 241,89                                -         

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
ანაზღაურება 

            6 300,00             6 300,00                              -                   4 800,00               4 800,00                                -         

ოფისის ხარჯები           21 455,00          21 455,00                              -                 16 075,66             16 075,66                                -         

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები  

          26 870,00          26 870,00                              -                 23 015,03             23 015,03                                -         

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება              1 470,00             1 470,00                              -                   1 351,20               1 351,20                                -         

სხვა ხარჯები                700,00                700,00                              -                      312,13                  312,13                                -         

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

               700,00                700,00                              -                      312,13                  312,13                                -         

ნაშთის ცვლილება                          -                           -                                -                 11 597,06             11 596,98                            0,08       

ზრდა (დაგროვება)                          -                           -                                -                 11 597,06             11 596,98                            0,08       

კლება (გამოყენება)                          -                           -                                -          0   0   0  

ბალანსი                          -                           -                                -                                -                              -                                  -         

 



 

 

ა(ა)იპ - რუსთავსერვის ცენტრი 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  -8 515,07   -5 245,73  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები     11 748 175,4                      1 082,7             11 747 092,7            11 510 235,9                         1 082,7            11 509 153,1       

შემოსულობები     11 748 175,4                      1 082,7             11 747 092,7            11 510 235,9                         1 082,7            11 509 153,1       

შემოსავლები     11 748 175,4                      1 082,7             11 747 092,7            11 510 235,9                         1 082,7            11 509 153,1       

სხვა შემოსავლები     11 748 175,4                      1 082,7             11 747 092,7            11 510 235,9                         1 082,7            11 509 153,1       

გადასახდელები     11 756 690,4                      9 597,8             11 747 092,7            11 515 481,6                         6 328,5            11 509 153,1       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                   660,0                            660,0                          652,0                           652,0       

ხარჯები       9 077 210,4                      9 597,8               9 067 612,7               8 852 602,1                         6 328,5              8 846 273,7       

შრომის ანაზღაურება       2 161 512,7                      2 577,7               2 158 935,0               2 138 932,6                         2 573,0              2 136 359,6       

საქონელი და მომსახურება       6 867 397,7                      7 020,1               6 860 377,7               6 677 653,7                         3 755,5              6 673 898,2       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
ანაზღაურება 

      2 395 045,1                      7 020,1               2 388 025,0               2 376 683,8                         3 755,5              2 372 928,4       

ოფისის ხარჯები           942 475,0                    942 475,0                  917 642,3                   917 642,3       

სამედიცინო ხარჯები               6 010,3                         6 010,3                       3 756,2                        3 756,2       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  

            65 700,0                       65 700,0                    62 149,3                      62 149,3       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები  

          636 817,4                    636 817,4                  571 404,1                   571 404,1       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება        2 821 350,0                 2 821 350,0               2 746 017,9                2 746 017,9       

სოციალური უზრუნველყოფა             47 800,0                       47 800,0                    36 015,8                      36 015,8       

სხვა ხარჯები                   500,0                                -                            500,0                                 -                                     -                                  -         

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

                  500,0                            500,0                                 -             

არაფინანსური აქტივები       2 679 480,0                 2 679 480,0               2 662 879,4                2 662 879,4       

ფინანსური აქტივები (ნაშთის გარეშე)                          -                                       -             

ნაშთის ცვლილება -             8 515,1       -             8 515,1                                 -         -              5 245,7       -                 5 245,7                                -         

ზრდა (დაგროვება)  0   0                            -          0   0                           -         

კლება (გამოყენება)               8 515,1                      8 515,1                                 -                         5 245,7                         5 245,7                                -         

ბალანსი                          -                                  -         -                                 -                                     -         -       
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ააიპ -  რუსთავის კორპუსი 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი   

დასახელება წლის გეგმა წლის ფაქტი 

შემოსულობები     4 615 430,00            4 165 434,30       

შემოსულობები     4 615 430,00            4 165 434,30       

შემოსავლები     4 615 430,00            4 165 434,30       

სხვა შემოსავლები     4 615 430,00            4 165 434,30       

ვალდებულებები                   42,00                          42,00       

გადასახდელები     4 615 430,00            4 165 434,30       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                          -                                   -         

ხარჯები     4 586 307,00            4 137 141,64       

შრომის ანაზღაურება        378 600,00                367 458,68       

საქონელი და მომსახურება        231 283,00                182 071,48       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება           24 000,00                  23 577,27       

მივლინება                          -                                   -         

ოფისის ხარჯები           57 750,00                  51 175,58       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან 
დაკავშირებული ხარჯები  

            2 000,00                    1 786,05       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები            50 500,00                  43 620,11       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება            97 033,00                  61 912,47       

სოციალური უზრუნველყოფა             8 800,00                    7 912,54       

სხვა ხარჯები     3 967 624,00            3 579 698,94       

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული        961 190,00                957 312,95       

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული     3 006 434,00            2 622 385,99       

არაფინანსური აქტივები           29 123,00                  28 292,66       

ფინანსური აქტივები (ნაშთის გარეშე)                          -                                   -         

ნაშთის ცვლილება                          -                                   -         

ზრდა (დაგროვება)                          -                                   -         

კლება (გამოყენება)                          -                                   -         

ბალანსი                          -         -       
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შპს - რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  32 872,00   165 525,68  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები          5 523 883,0          2 304 893,0              3 218 990,0              4 447 952,2            1 356 940,0                 3 091 012,2       

შემოსულობები          5 523 883,0          2 304 893,0              3 218 990,0              4 447 952,2            1 356 940,0                 3 091 012,2       

შემოსავლები          5 523 883,0          2 304 893,0              3 218 990,0              4 447 952,2            1 356 940,0                 3 091 012,2       

სხვა შემოსავლები          5 523 883,0          2 304 893,0              3 218 990,0              4 447 952,2            1 356 940,0                 3 091 012,2       

გადასახდელები          5 523 883,0          2 304 893,0              3 218 990,0              4 315 298,5            1 224 286,3                 3 091 012,2       

ხარჯები          4 925 153,0          2 288 153,0              2 637 000,0              3 733 414,4            1 207 630,3                 2 525 784,1       

შრომის ანაზღაურება          2 486 088,0          1 400 300,0              1 085 788,0              1 945 250,8               859 684,6                 1 085 566,3       

საქონელი და მომსახურება          2 381 946,0             830 734,0              1 551 212,0              1 762 169,4               321 951,6                 1 440 217,9       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
ანაზღაურება 

              43 043,0               43 043,0                              -                     34 317,0                 34 317,0                                -         

ოფისის ხარჯები               82 534,0               82 534,0                              -                     57 694,9                 57 694,9                                -         

სამედიცინო ხარჯები                 2 525,0                 2 525,0                              -                       2 384,0                   2 384,0                                -         

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  

              60 499,0               45 499,0                   15 000,0                   55 759,3                 41 039,3                      14 720,0       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები  

         2 166 900,0             630 688,0              1 536 212,0              1 592 368,6               166 870,8                 1 425 497,9       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                26 445,0               26 445,0                              -                     19 645,6                 19 645,6                                -         

სოციალური უზრუნველყოფა               44 319,0               44 319,0                              -                     22 342,3                 22 342,3                                -         

სხვა ხარჯები               12 800,0               12 800,0                              -                       3 651,9                   3 651,9                                -         

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

              12 800,0               12 800,0                              -                       3 651,9                   3 651,9                                -         

არაფინანსური აქტივები             598 730,0               16 740,0                 581 990,0                 581 884,1                 16 656,0                    565 228,1       

ნაშთის ცვლილება                          -                           -                                -                   132 653,7               132 653,7                                -         

ზრდა (დაგროვება)                          -                           -                                -                   132 653,7               132 653,7                                -         

კლება (გამოყენება)                          -                           -                                -          0   0                           -         

ბალანსი                          -                           -                                -                                -                              -                                  -         

 

 



 

 

 

 

ააიპ -  "ცხოველთა მონიტორინგის ცენტრი" 

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები        355 254,35          12 160,00            343 094,35            350 512,65             11 291,00               339 221,65       

შემოსულობები        355 254,35          12 160,00            343 094,35            350 512,65             11 291,00               339 221,65       

შემოსავლები        355 254,35          12 160,00            343 094,35            350 512,65             11 291,00               339 221,65       

სხვა შემოსავლები        355 254,35          12 160,00            343 094,35            350 512,65             11 291,00               339 221,65       

გადასახდელები        355 254,35          12 160,00            343 094,35            343 189,83               3 968,18               339 221,65       

ხარჯები        296 524,35          12 160,00            284 364,35            284 580,84               3 968,18               280 612,66       

შრომის ანაზღაურება           95 360,00             2 245,00               93 115,00               93 645,00                  545,00                 93 100,00       

საქონელი და მომსახურება        201 164,35             9 915,00            191 249,35            190 935,84               3 423,18               187 512,66       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება        130 590,00             4 755,00            125 835,00            126 261,29               1 740,00               124 521,29       

ოფისის ხარჯები           12 750,00                         -                 12 750,00               10 916,47                            -                   10 916,47       

სამედიცინო ხარჯები           17 589,55             2 000,00               15 589,55               16 720,58               1 303,18                 15 417,40       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან 
დაკავშირებული ხარჯები  

            2 600,00                         -                   2 600,00                 2 594,00                            -                      2 594,00       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები            23 897,80                         -                 23 897,80               23 514,90                            -                   23 514,90       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება            13 737,00             3 160,00               10 577,00               10 928,60                  380,00                 10 548,60       

არაფინანსური აქტივები           58 730,00                         -                 58 730,00               58 608,99                            -                   58 608,99       

ნაშთის ცვლილება                          -                           -                                -                   7 322,82               7 322,82                                -         

ზრდა (დაგროვება)                          -                           -                                -                   7 322,82               7 322,82                                -         

კლება (გამოყენება)                          -                           -                                -          0   0                           -         

ბალანსი                          -                           -                                -                                -                              -                                  -         

 

 

 



 

 

ა(ა)იპ - ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  5,42   5,42  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები       9 422 140,0             36 540,0           9 385 600,0           8 723 474,8                            -                8 723 474,8       

შემოსულობები       9 422 140,0             36 540,0           9 385 600,0           8 723 474,8                            -                8 723 474,8       

შემოსავლები       9 422 140,0             36 540,0           9 385 600,0           8 723 474,8                            -                8 723 474,8       

სხვა შემოსავლები       9 422 140,0             36 540,0           9 385 600,0           8 723 474,8                8 723 474,8       

გადასახდელები       9 422 140,0             36 540,0           9 385 600,0           8 723 474,8                            -                8 723 474,8       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                 18,0                       981,0                       865,0                            -                           865,0       

ხარჯები       9 202 210,0             36 540,0           9 165 670,0           8 503 596,6                            -                8 503 596,6       

შრომის ანაზღაურება       6 451 000,0                         -             6 451 000,0           6 434 781,2                            -                6 434 781,2       

საქონელი და მომსახურება       2 504 390,0             36 540,0           2 467 850,0           1 847 861,8                            -                1 847 861,8       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება             84 320,0             27 540,0                 56 780,0                 56 779,5                            -                      56 779,5       

ოფისის ხარჯები           906 470,0               9 000,0               897 470,0               873 936,3                            -                   873 936,3       

კვების ხარჯები       1 408 750,0                         -             1 408 750,0               819 126,3                            -                   819 126,3       

სამედიცინო ხარჯები             11 550,0                         -                   11 550,0                 10 064,1                            -                      10 064,1       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები  

              6 300,0                         -                     6 300,0                   5 142,1                            -                        5 142,1       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება              87 000,0                         -                   87 000,0                 82 813,6                            -                      82 813,6       

სოციალური უზრუნველყოფა           112 500,0                         -                 112 500,0               112 480,3                            -                   112 480,3       

სხვა ხარჯები           134 320,0                         -                 134 320,0               108 473,4                            -                   108 473,4       

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

          134 320,0                         -                 134 320,0               108 473,4                            -                   108 473,4       

არაფინანსური აქტივები           219 930,0                         -                 219 930,0               219 878,2                            -                   219 878,2       

ნაშთის ცვლილება                          -                           -                                -                                -                              -                                  -         

ზრდა (დაგროვება)                          -                           -                                -                                -                              -                                  -         

კლება (გამოყენება)                          -                           -                                -                                -                              -                                  -         

ბალანსი                          -                           -                                -                                -                              -                                  -         

 

 



 

 

 

 

ა(ა)იპ -  სარეაბილიტაციო-განმავითარებელი ცენტრი „კესანე“ 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,00   19 401,48  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები           706 571,7          181 171,7               525 400,0               687 232,3             178 376,5                 508 855,8       

შემოსულობები           706 571,7          181 171,7               525 400,0               687 232,3             178 376,5                 508 855,8       

შემოსავლები           706 571,7          181 171,7               525 400,0               687 232,3             178 376,5                 508 855,8       

სხვა შემოსავლები           706 571,7          181 171,7               525 400,0               687 232,3             178 376,5                 508 855,8       

გადასახდელები           752 480,0          227 080,0               525 400,0               713 739,1             204 883,4                 508 855,8       

ხარჯები           741 175,0          217 575,0               523 600,0               706 405,1             199 334,4                 507 070,8       

შრომის ანაზღაურება           564 450,0          150 750,0               413 700,0               559 746,2             148 703,0                 411 043,2       

საქონელი და მომსახურება           170 425,0             66 825,0               103 600,0               140 928,7               50 631,4                    90 297,3       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება             51 600,0             30 500,0                 21 100,0                 44 187,8               25 412,8                    18 775,0       

მივლინება               3 980,0               3 980,0                              -                     3 525,0                 3 525,0                                -         

ოფისის ხარჯები             59 525,0             13 625,0                 45 900,0                 49 199,4                 5 549,7                    43 649,7       

წარმომადგენლობითი ხარჯები                          -                           -                                -                                -                              -                                  -         

კვების ხარჯები             19 300,0                         -                   19 300,0                 12 895,3                            -                      12 895,3       

სამედიცინო ხარჯები                   900,0                         -                         900,0                       595,7                            -                           595,7       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები  

            10 100,0               6 100,0                   4 000,0                   6 350,7                 3 529,0                      2 821,7       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება              20 520,0             12 620,0                   7 900,0                 19 893,5               12 614,9                      7 278,6       

სოციალური უზრუნველყოფა               6 300,0                         -                     6 300,0                   5 730,3                            -                        5 730,3       

არაფინანსური აქტივები             11 305,0               9 505,0                   1 800,0                   7 334,0                 5 549,0                      1 785,0       

ნაშთის ცვლილება -           45 908,3       -    45 908,3                              -         -         26 506,8       -       26 506,8                                -         

ზრდა (დაგროვება)  0   0                         -          0   0                           -         

კლება (გამოყენება)             45 908,3             45 908,3                              -                   26 506,8               26 506,8                                -         

ბალანსი                          -                           -                                -                                -                              -                                  -         

 

 



 

 

ა(ა)იპ - რაგბის კლუბი რუსთავის ხარები 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,00   0,00  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები       1 324 808,0          814 808,0               510 000,0           1 213 241,2             703 624,1                 509 617,1       

შემოსულობები       1 324 808,0          814 808,0               510 000,0           1 213 241,2             703 624,1                 509 617,1       

შემოსავლები       1 324 808,0          814 808,0               510 000,0           1 213 241,2             703 624,1                 509 617,1       

სხვა შემოსავლები       1 324 808,0          814 808,0               510 000,0           1 213 241,2             703 624,1                 509 617,1       

გადასახდელები       1 324 808,0          814 808,0               510 000,0           1 213 241,2             703 624,1                 509 617,1       

ხარჯები       1 318 808,0          808 808,0               510 000,0           1 207 241,2             697 624,1                 509 617,1       

შრომის ანაზღაურება       1 103 640,0          593 640,0               510 000,0           1 048 510,9             538 893,8                 509 617,1       

საქონელი და მომსახურება           175 268,0          175 268,0                              -                 118 830,3             118 830,3                                -         

მივლინება             40 000,0             40 000,0                              -                     5 540,0                 5 540,0                                -         

ოფისის ხარჯები                   496,0                  496,0                              -                         454,3                     454,3                                -         

სამედიცინო ხარჯები             22 072,0             22 072,0                              -                   14 150,7               14 150,7                                -         

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  

            32 400,0             32 400,0                              -                   22 725,0               22 725,0                                -         

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები  

            11 700,0             11 700,0                              -                     9 842,0                 9 842,0                                -         

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება              68 600,0             68 600,0                              -                   66 118,3               66 118,3                                -         

სხვა ხარჯები             39 900,0             39 900,0                              -                   39 900,0               39 900,0                                -         

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

            39 900,0             39 900,0                              -                   39 900,0               39 900,0                                -         

არაფინანსური აქტივები               6 000,0               6 000,0                              -                     6 000,0                 6 000,0                                -         

ნაშთის ცვლილება                          -                           -                                -                                -                              -                                  -         

ზრდა (დაგროვება)                          -                           -                                -                                -                              -                                  -         

კლება (გამოყენება)                          -                           -                                -                                -                              -                                  -         

ბალანსი                          -                           -                                -                                -         -                                -         

 

 

 



 

 

შპს - საკალათბურთო კლუბი - რუსთავი 1991 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,00   24 553,92  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები       1 482 705,0          107 705,0           1 375 000,0           1 482 069,6             107 705,0              1 374 364,6       

შემოსულობები       1 482 705,0          107 705,0           1 375 000,0           1 482 069,6             107 705,0              1 374 364,6       

შემოსავლები       1 482 705,0          107 705,0           1 375 000,0           1 482 069,6             107 705,0              1 374 364,6       

სხვა შემოსავლები       1 482 705,0          107 705,0           1 375 000,0           1 482 069,6             107 705,0              1 374 364,6       

გადასახდელები       1 482 705,0          107 705,0           1 375 000,0           1 457 515,7               83 151,1              1 374 364,6       

ხარჯები       1 482 705,0          107 705,0           1 375 000,0           1 457 515,7               83 151,1              1 374 364,6       

შრომის ანაზღაურება           272 566,0                         -                 272 566,0               272 563,8                            -                   272 563,8       

საქონელი და მომსახურება       1 209 889,0          107 455,0           1 102 434,0           1 184 702,0               82 901,1              1 101 800,9       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება           941 322,0               6 373,0               934 949,0               939 692,9                 5 372,8                 934 320,2       

მივლინება               8 400,0               3 890,0                   4 510,0                   8 400,0                 3 890,0                      4 510,0       

ოფისის ხარჯები             83 008,0             34 162,0                 48 846,0                 72 993,0               24 149,9                    48 843,1       

წარმომადგენლობითი ხარჯები               3 655,0                  400,0                   3 255,0                   3 654,3                     400,0                      3 254,3       

სამედიცინო ხარჯები             15 989,0               9 950,0                   6 039,0                 15 111,5                 9 073,2                      6 038,3       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  

              5 004,0               4 500,0                       504,0                   3 256,0                 2 752,0                         504,0       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები  

              8 760,0               5 000,0                   3 760,0                   5 510,0                 1 750,0                      3 760,0       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება            143 751,0             43 180,0               100 571,0               136 084,3               35 513,3                 100 571,0       

სხვა ხარჯები                   250,0                  250,0                              -                         250,0                     250,0                                -         

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

                  250,0                  250,0                              -                         250,0                     250,0                                -         

ნაშთის ცვლილება                          -                           -                                -                   24 553,9               24 553,9                                -         

ზრდა (დაგროვება)                          -                           -                                -                   24 553,9               24 553,9                                -         

კლება (გამოყენება)                          -                           -                                -          0   0                           -         

ბალანსი                          -                           -                                -                                -                              -                                  -         

 

 



 

 

ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი" 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,00   49 265,06  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები       3 872 380,0                 321 380,0               3 551 000,0               3 791 663,6                    286 991,3              3 504 672,3       

შემოსულობები       3 872 380,0                 321 380,0               3 551 000,0               3 791 663,6                    286 991,3              3 504 672,3       

შემოსავლები       3 872 380,0                 321 380,0               3 551 000,0               3 791 663,6                    286 991,3              3 504 672,3       

სხვა შემოსავლები       3 872 380,0                 321 380,0               3 551 000,0               3 791 663,6                    286 991,3              3 504 672,3       

გადასახდელები       3 872 380,0                 321 380,0               3 551 000,0               3 742 398,5                    237 726,2              3 504 672,3       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                   528,0                           15,0                          513,0                          513,0                           513,0       

ხარჯები       3 653 740,0                 292 480,0               3 361 260,0               3 530 664,9                    215 018,2              3 315 646,7       

შრომის ანაზღაურება       1 502 380,0                   13 600,0               1 488 780,0               1 491 438,3                       10 149,9              1 481 288,4       

საქონელი და მომსახურება       2 010 310,0                 212 180,0               1 798 130,0               1 908 435,5                    147 136,6              1 761 298,9       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
ანაზღაურება 

      1 314 610,0                   98 580,0               1 216 030,0               1 297 451,2                       88 046,8              1 209 404,5       

მივლინება             25 840,0                   12 000,0                     13 840,0                    15 149,8                         3 399,0                    11 750,8       

ოფისის ხარჯები           366 640,0                   52 500,0                  314 140,0                  336 720,0                       37 852,6                 298 867,3       

სამედიცინო ხარჯები               7 100,0                      3 000,0                       4 100,0                       7 000,3                         2 996,0                      4 004,3       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  

                  100,0                            100,0                                 -             

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები  

            38 900,0                      2 100,0                     36 800,0                    35 915,1                         1 406,5                    34 508,7       

სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები                          -                                     -                                   -                                    -         

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება            257 120,0                   44 000,0                  213 120,0                  216 199,1                       13 435,7                 202 763,4       

სოციალური უზრუნველყოფა               3 150,0                      3 000,0                          150,0                       1 117,8                            971,9                         145,9       

სხვა ხარჯები           137 900,0                   63 700,0                     74 200,0                  129 673,3                       56 759,8                    72 913,6       

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

          137 900,0                   63 700,0                     74 200,0                  129 673,3                       56 759,8                    72 913,6       

არაფინანსური აქტივები           218 640,0                   28 900,0                  189 740,0                  211 733,6                       22 708,0                 189 025,6       

ფინანსური აქტივები (ნაშთის გარეშე)                          -                                       -             

ნაშთის ცვლილება                          -                                  -                                   -                      49 265,1                       49 265,1                                -         

ზრდა (დაგროვება)                          -                                  -                                   -                      49 265,1                       49 265,1                                -         

კლება (გამოყენება)                          -                                  -                                   -          0   0                           -         

ბალანსი                          -                                  -                                   -                                   -                                     -                                  -         

 
 
 



 

 

 

ა(ა)იპ - გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,51   3 596,50  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები       1 015 867,0             32 500,0               983 367,0           1 015 009,6               33 252,1                 981 757,5       

შემოსულობები       1 015 867,0             32 500,0               983 367,0           1 015 009,6               33 252,1                 981 757,5       

შემოსავლები       1 015 867,0             32 500,0               983 367,0           1 015 009,6               33 252,1                 981 757,5       

სხვა შემოსავლები       1 015 867,0             32 500,0               983 367,0           1 015 009,6               33 252,1                 981 757,5       

გადასახდელები       1 021 079,0             37 712,0               983 367,0           1 016 625,6               34 868,1                 981 757,5       

ხარჯები           975 179,0             34 712,0               940 467,0               971 557,1               32 470,1                 939 087,0       

შრომის ანაზღაურება           772 697,0                         -                 772 697,0               772 640,3                            -                   772 640,3       

საქონელი და მომსახურება           202 082,0             34 312,0               167 770,0               198 520,8               32 074,1                 166 446,7       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება             37 315,0               6 425,0                 30 890,0                 37 312,0                 6 422,0       
             30 

890,0       

ოფისის ხარჯები           131 647,0             15 987,0               115 660,0               131 141,7               15 863,4                 115 278,3       

სამედიცინო ხარჯები                   120,0                         -                         120,0                       120,0                            -                           120,0       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  

            15 400,0               7 000,0                   8 400,0                 14 789,4                 6 389,4       
               8 

400,0       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 
ხარჯები  

              8 100,0               2 100,0                   6 000,0                   6 619,6                 1 559,9       
               5 

059,7       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                9 500,0               2 800,0                   6 700,0                   8 538,2                 1 839,4       
               6 

698,8       

არაფინანსური აქტივები             45 900,0               3 000,0                 42 900,0                 45 068,5                 2 398,0       
             42 

670,5       

ნაშთის ცვლილება -             5 212,0       -       5 212,0                              -         -           1 616,0       -         1 616,0                                -         

ზრდა (დაგროვება)  0   0                         -          0   0                           -         

კლება (გამოყენება)               5 212,0               5 212,0                              -                     1 616,0                 1 616,0                                -         

ბალანსი                          -                           -                                -                                -                              -                                  -         

 

 



 

 

ა(ა)იპ - რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,00   1,41  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები           431 550,0               3 500,0               428 050,0               428 004,8                            -                   428 004,8       

შემოსულობები           431 550,0               3 500,0               428 050,0               428 004,8                            -                   428 004,8       

შემოსავლები           431 550,0               3 500,0               428 050,0               428 004,8                            -                   428 004,8       

სხვა შემოსავლები           431 550,0               3 500,0               428 050,0               428 004,8                   428 004,8       

გადასახდელები           431 871,4               3 821,4               428 050,0               428 324,8       
              

320,0       
          428 004,8       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                   4,0                         53,0                         52,0                            -                              52,0       

ხარჯები           427 871,4               3 821,4               424 050,0               424 325,2       
              

320,0       
          424 005,2       

შრომის ანაზღაურება           344 410,0               2 100,0               342 310,0               342 302,0                            -                   342 302,0       

საქონელი და მომსახურება             82 961,4               1 721,4                 81 240,0                 81 523,2       
              

320,0       
             81 203,2       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება               1 100,0                         -                     1 100,0                   1 100,0                            -                        1 100,0       

ოფისის ხარჯები             69 321,4                  921,4                 68 400,0                 68 710,6       
              

320,0       
             68 390,6       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 
ხარჯები  

              1 400,0                         -                     1 400,0                   1 382,0                            -                        1 382,0       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება              11 140,0                  800,0                 10 340,0                 10 330,6                            -                      10 330,6       

სხვა ხარჯები                   500,0                         -                         500,0                       500,0                            -                           500,0       

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

                  500,0                         -                         500,0                       500,0                            -                           500,0       

არაფინანსური აქტივები               4 000,0                         -                     4 000,0                   3 999,6                            -                        3 999,6       

ნაშთის ცვლილება -                321,4       -          321,4                              -         -              320,0       -            320,0                                -         

ზრდა (დაგროვება)  0   0                         -          0   0                           -         

კლება (გამოყენება)                   321,4                  321,4                              -                         320,0       
              

320,0       
                         -         

ბალანსი                          -                           -                                -                                -                              -                                  -         

 

 



 

 

ა(ა)იპ - რუსთავის ისტორიული მუზეუმი 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,00   2 475,56  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები           332 785,0               9 000,0               323 785,0               323 977,1                 1 250,0                 322 727,1       

შემოსულობები           332 785,0               9 000,0               323 785,0               323 977,1                 1 250,0                 322 727,1       

შემოსავლები           332 785,0               9 000,0               323 785,0               323 977,1                 1 250,0                 322 727,1       

სხვა შემოსავლები  (მუნიციპალური დაფინანსება და საკუთარი 
სახსრები) 

          332 785,0               9 000,0               323 785,0               323 977,1                 1 250,0                 322 727,1       

გადასახდელები           334 168,2             10 383,2               323 785,0               322 884,8                     157,6                 322 727,1       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                     38,0                         -                           38,0                         35,0                            -                              35,0       

ხარჯები           307 773,2             10 383,2               297 390,0               296 490,8                     157,6                 296 333,2       

შრომის ანაზღაურება           219 645,0               2 000,0               217 645,0               217 669,3                       25,0                 217 644,3       

საქონელი და მომსახურება             87 628,2               7 883,2                 79 745,0                 78 771,3                       82,4                    78 688,9       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება             36 870,0                         -                   36 870,0                 36 859,3                            -                      36 859,3       

ოფისის ხარჯები             37 608,2               3 283,2                 34 325,0                 33 429,8                            -                      33 429,8       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები  

                  800,0                  800,0                              -                           82,4                       82,4                                -         

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                9 850,0               3 800,0                   6 050,0                   6 000,0                            -                        6 000,0       

სოციალური უზრუნველყოფა                          -                           -                                -                                -                              -                                  -         

სხვა ხარჯები                   500,0                  500,0                              -                           50,2                       50,2                                -         

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

                  500,0                  500,0                              -                           50,2                       50,2                                -         

არაფინანსური აქტივები             26 395,0                         -                   26 395,0                 26 394,0                            -                      26 394,0       

ნაშთის ცვლილება -             1 383,2       -       1 383,2                              -                     1 092,4                 1 092,4                                -         

ზრდა (დაგროვება)  0   0                         -                     1 092,4                 1 092,4                                -         

კლება (გამოყენება)               1 383,2               1 383,2                              -          0   0                           -         

ბალანსი                          -                           -                                -                                -                              -                                  -         

 

 
 
 



 

 

 

ა(ა)იპ - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,00    707,86   

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. 
მიზნობრივი 

ტრანსფ. 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. 
მიზნობრივი 

ტრანსფ. 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები           510 541,1          166 671,1               321 820,0                 22 050,0               496 965,9             163 422,5               313 545,9                    19 997,5       

შემოსულობები           510 541,1          166 671,1               321 820,0                 22 050,0               496 965,9             163 422,5               313 545,9                    19 997,5       

შემოსავლები           510 541,1          166 671,1               321 820,0                 22 050,0               496 965,9             163 422,5               313 545,9                    19 997,5       

სხვა შემოსავლები           510 541,1          166 671,1               321 820,0                 22 050,0               496 965,9             163 422,5               313 545,9                    19 997,5       

გადასახდელები           547 955,0          204 085,0               321 820,0                 22 050,0               533 671,9             200 128,6               313 545,9                    19 997,5       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                 27,0                         45,0                           3,0                              -                              -                                -                                  -         

ხარჯები           547 955,0          204 085,0               321 820,0                 22 050,0               533 671,9             200 128,6               313 545,9                    19 997,5       

შრომის ანაზღაურება           114 570,0             55 820,0                 56 400,0                   2 350,0               109 544,8               54 067,5                 54 027,3                      1 450,0       

საქონელი და მომსახურება           433 385,0          148 265,0               265 420,0                 19 700,0               424 127,2             146 061,1               259 518,6                    18 547,5       

შრომითი ხელშეკრულებით 
დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება 

          389 485,0          142 185,0               229 300,0                 18 000,0               388 408,8             142 150,0               229 111,3                    17 147,5       

ოფისის ხარჯები             20 000,0               1 100,0                 17 300,0                   1 600,0                 14 057,6                            -                   12 757,6                      1 300,0       

სამედიცინო ხარჯები               6 600,0                  500,0                   6 000,0                       100,0                   6 093,5                            -                     5 993,5                         100,0       

ტრანსპორტის და ტექნიკის 
ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 
ხარჯები  

            17 100,0               4 480,0                 12 620,0                              -                   15 404,9                 3 911,1                 11 493,8                                -         

სხვა დანარჩენი საქონელი და 
მომსახურება  

                  200,0                         -                         200,0                              -                         162,4                            -                         162,4                                -         

ნაშთის ცვლილება -           37 413,9       -    37 413,9                              -                                -         -         36 706,1       -       36 706,1                              -                                  -         

ზრდა (დაგროვება)  0   0                         -                                -          0   0                         -                                  -         

კლება (გამოყენება)             37 413,9             37 413,9                              -                                -                   36 706,1               36 706,1                              -                                  -         

ბალანსი                          -                           -                                -                                -                                -                              -                                -                                  -         
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ა(ა)იპ - რუსთავის "წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის მოხუცებულთა სახლი 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი   

დასახელება წლის გეგმა წლის ფაქტი 

შემოსულობები           460 220,0               453 761,5       

შემოსულობები           460 220,0               453 761,5       

შემოსავლები           460 220,0               453 761,5       

სხვა შემოსავლები           460 220,0               453 761,5       

გადასახდელები           460 220,0               453 761,5       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                     36,0       

ხარჯები           460 220,0               453 761,5       

შრომის ანაზღაურება           302 893,0               302 046,6       

საქონელი და მომსახურება           152 727,0               147 515,9       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება               5 960,0                   5 960,0       

ოფისის ხარჯები             57 699,0                 53 308,4       

კვების ხარჯები             69 852,0                 69 769,8       

სამედიცინო ხარჯები               7 300,0                   7 296,9       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები                    600,0                       600,0       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                4 950,0                   4 817,6       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                6 366,0                   5 763,2       

სოციალური უზრუნველყოფა               4 600,0                   4 199,1       

ნაშთის ცვლილება                          -                                -         

ზრდა (დაგროვება)                          -                                -         

კლება (გამოყენება)                          -                                -         

ბალანსი                          -                                -         
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