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ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 

ბიუჯეტის მიმოხილვა 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2019 წლის დამტკიცებულმა გეგმამ შეადგინა 42 

729,1 ათ. ლარი, (ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N158 20.12.2018წ. დადგენილების თანახმად; 

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016594), ხოლო 2019 წლის განმავლობაში 

განხორციელებული ცვლილებების გათვალიწინებით ბიუჯეტის წლიური პარამეტრები დაზუსტდა და განისაზღვრა 64 

136,3 ათ. ლარით. 

 

დასახელება 
2019 წლის 

გეგმა 

მათ შორის: 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი  

2019 წლის 
ფაქტი 

მათ შორის: 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი  

შემოსავლები 53 889,9 14 093,1 56 875,1 14 089,5 

გადასახადები 33 362,9   34 789,5   

გრანტები 14 093,1 14 093,1 13 997,7 14 089,5 

სხვა შემოსავლები 6 433,9   8 087,9   

ხარჯები 37 765,2 3 095,9 36 490,5 2 799,1 

შრომის ანაზღაურება 13 767,2 263,4 13 743,8 261,1 

საქონელი და მომსახურება 12 136,8 472,2 11 670,8 429,6 

პროცენტი 162,5   162,4   

სუბსიდიები 2 300,5   2 256,6   

გრანტები 4,0   3,8   

სოციალური უზრუნველყოფა 3 736,0 14,0 3 509,8 12,3 

სხვა ხარჯები 5 658,3 2 346,2 5 143,4 2 096,1 

საოპერაციო სალდო 16 124,7 10 997,2 20 384,6 11 290,4 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 24 793,9 16 228,9 21 089,1 15 306,2 

ზრდა 25 543,9 16 228,9 23 249,1 15 306,2 

კლება 750,0   2 160,0   

მთლიანი სალდო -8 669,2 -5 231,6 -704,4 -4 015,8 

ფინანსური აქტივების ცვლილება -9 496,4 -5 231,6 -1 531,1 -4 015,8 

ზრდა 0,0 0,0 2 484,7 0,0 

ვალუტა და დეპოზიტები     2 484,7   
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დასახელება 
2019 წლის 

გეგმა 

მათ შორის: 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი  

2019 წლის 
ფაქტი 

მათ შორის: 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი  

კლება 9 496,4 5 231,6 4 015,8 4 015,8 

ვალუტა და დეპოზიტები 9 496,4 5 231,6 4 015,8 4 015,8 

ვალდებულებების ცვლილება -827,2 0,0 -826,6 0,0 

კლება 827,2 0,0 826,6 0,0 

საშინაო 827,2   826,6   

ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

შემოსულობები 

 

 

 

2019 წლის ბიუჯეტში შემოსავლების სახით მობილიზებულია 59 035,1 ათ. ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო 

მაჩვენებლის 108 პროცენტია. 

გადასახადების სახით მობილიზებულია 34 789,5 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 104 პროცენტია, მათ 

შორის: 

• საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 8 077,6 

ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (8 075,0 ათ. ლარი) 100 პროცენტია. 
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• უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით შემოსულია 59,5 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (59,0 ათ. ლარი) 101 პროცენტია. 

• ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 228,8 ათ. ლარი, 

რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (225,0 ათ. ლარი) 102 პროცენტია. 

• სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით შემოსულია 13,6 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (13,0 ათ. ლარი) 104 პროცენტია. 

• არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით მობილიზებულია 3 714,6 ათ. 

ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 428,0 ათ. ლარი) 108 პროცენტია. 

• დამატებითი ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 22 695,4 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (21 562,9 ათ. ლარი) 105 პროცენტია. 

გრანტების სახით მობილიზებულია 13 997,7 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 99 პროცენტია, მათ შორის: 

• საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტების სახით 

მობილიზებულია (-91,7) ათ. ლარი, რაზეც საპროგნოზო მაჩვენებელი განსაზღვრული არ იყო. 

• მიზნობრივი ტრანსფერის სახით მობილიზებულია 680,9 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 

(680,9 ათ. ლარი) 100 პროცენტია. 

• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მობილიზებულია 13 408,6 ათ. ლარი, 

რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (13 412,2 ათ. ლარი) 100 პროცენტია. 

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 8 087,9 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (6 433,9 ათ. ლარი) 

126 პროცენტია (იხ. ცხრილი 2). 

ცხრილი 2.  სხვა შემოსავლები 
ათასი ლარი 

დასახელება გეგმა ფაქტი % 

სხვა შემოსავლები 6 433,9 8 087,9 126 

შემოსავლები საკუთრებიდან 677,8 1 000,5 148 

პროცენტები 485,8 728,9 150 

დივიდენდები 10,0 30,3 303 

რენტა 182,0 241,4 133 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                      100,0 119,5 119 

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

82,0 121,9 149 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 2 611,0 2 616,7 100 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 2 593,0 2 593,4 100 

სანებართვო მოსაკრებელი 392,0 401,4 102 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი    0,0  

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1,0 2,4 240 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 1 400,0 1 366,4 98 
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დასახელება გეგმა ფაქტი % 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 800,0 823,1 103 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი   0,0  

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 18,0 23,4 130 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 18,0 23,4 130 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები  1 890,0 2 852,0 151 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 1 255,1 1 618,8 129 

 

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 2 160,0 ათ. ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 

(750,0 ათ. ლარი) 288 პროცენტია, სადაც 99% მიწის გაყიდვის შემოსავლიდან არის. 

 

 

გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2019 წლის გადასახდელების ნაწილის გეგმამ 

შეადგინა 64 136,3 ათ. ლარი, მთლიანმა საკასო ხარჯმა – 60 566,2 ათ. ლარი. კონკრეტული მუხლების მიხედვით: 

შრომის ანაზღაურება დაფინანსდა გეგმის - 100%–ით, საქონელი და მომსახურება – 96%-ით, სასესხო 

ვალდებულებების პროცენტი – 100%-ით, სუბსიდია – 98%–ით, გრანტები – 95%-ით, სოციალური უზრუნველყოფა – 

94%-ით, სხვა ხარჯები – 91%-ით, არაფინანსური აქტივების ზრდა – 91%-ით, ვალდებულებების კლება – 100%-ით. 

 

 

გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2019 წლის ხარჯვითი ნაწილის გეგმამ 

შეადგინა 63 309,1 ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ 59 739,6 ათ. ლარი, გეგმის 74%. 

საერთო დანიშნულების მომსახურება დაფინანსდა გეგმის - 96%, თავდაცვა - 89%, ეკონომიკურ საქმიანობა - 

93%, გარემოს დაცვაზე - 97%, საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე - 92%, განათლება, დასვენება, კულტურასა და 

რელიგიაზე - 95% და ჯანდაცვასა და  სოციალურ დაცვაზე - 94%. 
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ათას ლარებში 

დასახელება 
2018 წლის  

ფაქტი 

2019 წელი 

გეგმა ფაქტი 

1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 6 037,1     6 662,6     6 414,9     

2. თავდაცვა და უსაფრთხოება 246,5     287,7     257,2     

3. ეკონომიკური საქმიანობა 6 378,1     16 360,9     15 283,5     

4. გარემოს დაცვა 5 084,9     5 322,1     5 185,1     

5. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 4 592,3     11 704,2     10 727,1     

6. განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 12 832,4 18 921,8 18 054,2 

7. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 3 352,8 4 049,8 3 817,6 

ჯამი 38 524,2     63 309,1     59 739,6     
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საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 

დასახელება 
2019 წლის  

გეგმა 
2019 წლის  

ფაქტი 
% 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 6 662,6     6 414,9     96 

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1 466,6     1 427,6     97 

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 4 385,2     4 263,7     97 

სარეზერვო ფონდი 420,0     344,2     82 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების 
მომსახურება/დაფარვა 

164,5     162,4     99 

რუსთავის მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 99,3     96,8     97 

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა 50,0     50,0     100 

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამღლების ხელშეწყობა 61,9     61,4     99 

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა 15,0     8,9     59 

განმარტება:  

1. გენდერული თანასწორობის ხელშწყობა - აღნიშნული პროგრამა ფუნქციონირებს მომართვიანობის შესაბამისად. 

 

თავდაცვა და უსაფრთხოება 

დასახელება 
2019 წლის  

გეგმა 
2019 წლის  

ფაქტი 
% 

თავდაცვა და უსაფრთხოება 287,7     257,2     89 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 287,7     257,2     89 

 

ეკონომიკური საქმიანობა 

დასახელება 
2019 წლის  

გეგმა 
2019 წლის  

ფაქტი 
% 

ეკონომიკური საქმიანობა 16 360,9     15 283,5     93 

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 14 653,7     13 744,6     94 

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება 462,5     330,6     71 
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 269,7     233,3     86 

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება 975,0     975,0     100 

 

გარემოს დაცვა 

დასახელება 
2019 წლის  

გეგმა 
2019 წლის  

ფაქტი 
% 

გარემოს დაცვა 5 322,1     5 185,1     97 

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 3 554,8     3 445,5     97 

მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, განვითარება 1 438,4     1 416,8     99 

უპატრონო ცხოველების ოპერირება 130,6     130,3     100 

სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია 198,2     192,4     97 
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საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 

დასახელება 
2019 წლის  

გეგმა 
2019 წლის  

ფაქტი 
% 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 11 704,2     10 727,1     92 

ბინათმშენებლობა 5 437,8     4 995,9     92 

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია  868,8     787,5     91 

ამხანაგობების ხელშეწყობა 1 757,9     1 684,6     96 

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია  2 811,0     2 523,8     90 

კომუნალური მეურნეობის განვითარება 2 117,9     1 982,1     94 

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია 2 117,9     1 982,1     94 

გარე განათება 1 453,5     1 433,1     99 

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 1 453,5     1 433,1     99 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯების საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 2 695,1     2 315,9     86 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია  1 013,9     894,4     88 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 549,1     379,1     69 

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური 
ზედამხედველობა 

1 062,1     983,7     93 

ექსპერტიზის ხარჯები  70,0     58,7     84 

განმარტება:  

1. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა - ასიგნების ფარგლებში გაფორმდა რამდენიმე 
ხელშეკრულება, ხოლო წლის მეოთხე კვარტალში გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისი სამუშაოები 
გამრავალწლიანდა და ნაშთის სახით გადავიდა 2020 წლის ბიუჯეტში. 

 

განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 

დასახელება 
2019 წლის  

გეგმა 
2019 წლის  

ფაქტი 
% 

განათლება 10 371,6     10 084,1     97 

სკოლამდელი განათლება 8 429,8     8 336,9     99 

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 6 940,3     6 934,5     100 

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა  1 023,2     937,7     92 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა 466,3     464,7     100 

ზოგადი განათლება 1 941,9     1 747,2     90 

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/ 
რეაბილიტაცია  

1 941,9     1 747,2     90 

დასვენება, კულტურა და რელიგია 8 550,2     7 970,1     93 

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 4 383,9     3 876,2     88 

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 859,7     844,1     98 

რაგბის ხელშეწყობა 345,6     345,0     100 

კალათბურთის ხელშეწყობა 860,0     855,8     100 

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია   2 318,6     1 831,3     79 

მომსახურება კულტურის სფეროში 2 140,8     2 133,5     100 

თეატრის ხელშეწყობა 802,3     799,2     100 

მუზეუმის ხელშეწყობა 270,0     269,9     100 

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 335,3     335,2     100 

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება 657,2     654,8     99,6     

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნუკური უზრუნველყოფა 76,0     74,4     97,9     

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 110,0     71,9     65 

ინიციატივების თანადაფინასება 100,0     65,8     66 

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა 10,0     6,1     61 
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დასახელება 
2019 წლის  

გეგმა 
2019 წლის  

ფაქტი 
% 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და 
რელიგიის სფეროში 

1 915,5     1 888,6     99 

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები 227,2     227,0     100 

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება 1 688,2     1 661,6     98 

განმარტება:  

1. ინიციატივების თანადაფინასება  - აღნიშნული პროგრამა ფუნქციონირებს ინიციატორთა მოთხოვნის 
შესაბამისად. 

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

 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 

დასახელება 
2019 წლის  

გეგმა 
2019 წლის  

ფაქტი 
% 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 301,1     300,8     100 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა 301,1     300,8     100 

სოციალური დაცვა 3 748,7     3 516,8     94 

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 205,0     196,8     96 

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით 
დახმარება 

165,0     157,2     95 

დიალიზით დაავადებულთა დახმარება 40,0     39,5     99 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 316,0     254,2     80 

აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე ბავშვთა 
რეაბილიტაციის პროგრამა 

220,0     179,6     82 

შშმ პირთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (კომუნალურის 
დაფინანსება) 

88,6     67,5     76 

მკვეთრად შშმ ტოტალურ უსინათლოთა გამცილებელი 7,4     7,1     96 

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 1 526,6     1 476,2     97 

მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა 430,0     424,4     99 

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება 1 095,1     1 051,2     96 

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება 1,5     0,6     40 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 361,6     356,3     99 

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 320,0     316,6     99 

სოციალური დახმარების პროგრამა 35,6     34,6     97 

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი 
ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა 

6,0     5,2     86 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები სოციალური დაცვის სფეროში 1 339,5     1 233,3     92 

სარიტუალო მომსახურებები 7,5     6,6     88 

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე 86,1     75,3     87 

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 306,0     280,4     92 

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამა 761,0     714,8     94 

სტუდენტთა სოციალური დახმარება 159,0     138,2     87 

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა 
ოჯახების მატერიალური დახმარება 

19,9     18,2     91 

განმარტება:  

1. უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება - შემცირდა ბენეფიციართა რაოდენობა. 
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ინფორმაცია ბიუჯეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთების მდგომარეობის შესახებ 

ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში 2018 წლის ბოლოს ფულადი სახსრების 

ნაშთმა, რომელიც გაიწერა 2019 წლის ბიუჯეტში შეადგინა 9 496,4 ათ. ლარი, საიდანაც 5 231,6 ათ. ლარი შეადგინა 

კაპიტალური ტრანსფერების ნაშთმა, ხოლო ადგილობრივი სახსრების ნაშთი იყო 4 264,8 ათ. ლარი. 

 2019 წლის ბოლოს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთი დაფიქსირდა 

8 424,8  ათ. ლარის ოდენობით, საიდანაც 1 509,2 ათ. ლარი - კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთმა, 73,5 ათ. ლარი - 

მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთმა, ხოლო ადგილობრივი ფულადი სახსრების ნაშთი დაფიქსირდა - 6 842,0 ათ. ლარი. 

 2019 წლის ბოლოს დაფიქსირებული ნაშთის დეტალიზაცია: 

➢ კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში დარჩენილი 1 509,2 ათ. ლარიდან 1 199,7 ათ. ლარი მიმართულ იქნა 

გამრავალწლიანებული ხელშეკრულებებით შესასრულებელი და დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული 

სამუშაოებისათვის 2020 წლის ბიუჯეტში, ხოლო დარჩენილი 309,5 ათ. ლარი, საქართველოს მთავრობასთან 

შეთანხმებისთანავე, მიმართულ იქნება სხვა პრიორიტეტულ კაპიტალურ პროექტებზე. 

➢ დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის 

ფარგლებში დარჩენილი 73,5 ათ. ლარი მიმართულ იქნა სამხედრო აღრიცხვის სამსახურის 

ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად 2020 წლის ბიუჯეტში. 

➢ ადგილობრივ ფულადი სახსრების ნაშთად დარჩენილი 6 842,0 ათ. ლარი შემდეგნაირად ფორმულირდება: 

✓ 4 490,6 ათ. ლარი არის ჭარბი შემოსავლებით მიღებული სახსრები; 

✓ 2 131,2 ათ. ლარი კი წარმოადგენს 2019 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში დარჩენილ ნაშთს, რომელიც უკვე 

გაწერილია 2020 წლის ბიუჯეტში შესაბამისი მრავალწლიანი ასიგნებების მიხედვით; 

✓ 220,3 ათ. ლარი არის 2019 წლის ბოლოს დარჩენილი აუთვისებელი სახსრები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სარეზერვო ფონდის განაწილება 
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ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის გეგმა იყო 420,0 ათ. ლარი, 
ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 344,2 ათ. ლარი. 

 

სულ ღონისძიების დასახელება 
თანხა 

(ათ. ლარი) 

1 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. მერაბ კურტანიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

2 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ზურაბ ლაცაბიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

3 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა-ოფთალმიჯი"-ის სახელზე მოქ. ოთარ მიქაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

4 
შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. ბესიკი მანჯაფარაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

3,0 

5 
შპს "ჯორჯიან მედიქალ სერვისი"-ის სახელზე მოქ. ომარ მათიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ჟანგბადის 
კონცენტრატორის შესაძენად 

1,6 

6 
შპს "სხივი"-ის სახელზე მოქ. მარინე მანძულაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

7 
შპს "თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი"-ის სახელზე სამართლის სკოლის სამართლის საბაკალავრო აკადემიური 
პროგრამის მეოთხე კურსის სტუდენტის ქეთევან გორდეზიანის 2018-2019 სასწავლო წლის სწავლის საფასურის 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

8 
სსიპ -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი-ის სახელზე ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის 
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მეოთხე კურსის სტუდენტის ნინო ხეტეშვილის 2018-2019 სასწავლო წლის 
სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 

0,8 

9 
შპს "კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი"-ს სახელზე სამართლის ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის 
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მესამე კურსის სტუდენტის ლიკა ტარუღაშვილის 2018-2019 სასწავლო 
წლის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 

0,8 

10 
ELIT MODEL LOOK WORLD 2018 საერთაშორისო სამოდელო კონკურსი -შპს "ექსპრეს ტური"-ის სახელზე მოქ. მარიამ 
გეჩუაშვილის მგზავრობის საფასურის ასანაზღაურებლად 

1,5 

11 
შპს "აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი შპს კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი"-ის სახელზე მოქ. ფატიმა 
გოგიჩაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

12 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნინო ფაშალიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

13 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა "ოფთალმიჯი"-ის სახელზე მოქ. ნიკოლოზ შავაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

14 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მიმოზა ქირიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,8 

15 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნოდარ ცაბაურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

16 
შპს "ახალი მზერა"-ის სახელზე მოქ. გიორგი ძიძიგურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,2 

17 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ის სახელზე მოქ. თამაზი თოფურიას ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

18 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამაზ ბერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

19 
შპს  "მანანა შეროზიას თვალის კლინიკა"-ის სახელზე მოქ. მარიამი მიქელაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

20 
სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი"-ის სახელზე მოქ. ნინი უჩავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

21 
შპს "ჰეპატოლოგიური კლინიკა ჰეპა"-ს სახელზე მოქ. ვეფხია ლომიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

22 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა მთიბელაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

23 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნინო ბუთხუზის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 
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24 
 სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი"-მ. იაშვილის სახ. კლინიკა-ს სახელზე მოქ. ბარბარე ცარციძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

25 
 შპს "კ. ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ხათუნა 
ბუცხრიკიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

26 
ააიპ "ჯოენის სამედიცინო ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. გიორგი მეჟლუმიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,0 

27 
 შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. მერი ხუციშვილი-სიბაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

28 
შპს "ფარმაცევტული სახლი+"-ის სახელზე მოქ. ელვერა დევიძე-ვიშნიაკოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

29 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მადონა ყანჩაველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

30 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მადონა ყანჩაველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,0 

31 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მადონა ყანჩაველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

32 
შპს "ეს კა იმპექსი"-ის სახელზე მოქ. მადონა ყანჩაველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,0 

33 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. როზა ქათამაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

34 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ტარიელ კანდელაკის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

35 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. კახა ნადირაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

36 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა "ოფთალმიჯი"-ის სახელზე მოქ. ჯემალ ავალიანის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

37 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. შოთა კაპანაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

38 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. იური წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

39 
შპს "გლობალმედი"-ის სახელზე მოქ. გია ბარბაქაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

40 
შპს "პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი"-ის სახელზე მოქ. ჯემალ გოგოლაურის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

41 
შპს "რეგიონული ჰოსპიტალი"-ის  სახელზე მოქ. მზევინარი იმედაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

42 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს მოქ. მერაბი ბუხრაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

43 
შპს "აკადემიკოს ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ის  
სახელზე მოქ. ნატო შავგულიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

44 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. შოთა მაისურაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

45 
სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი"-ის სახელზე მოქ. ნინო თოთლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

46 
შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. გიორგი ბარბაქაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

47 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. დაჩი ხუროშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

48 
შპს "თბილისის გულის ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. მიხეილ დავაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

49 
სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. სოფიო 
მარგიანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 
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50 
შპს "თბილისის ზღვის ჰოსპიტალი"-ის სახელზე მოქ. ლილი ხარაიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

51 
შპს "აკადემიკოს ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ის  
სახელზე მოქ.მარინე ბერაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

52 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნესტანი ნოზაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

53 
შპს "იოანე მოწყალეს სახელობის პრივატ კლინიკა"-ის სახელზე მოქ. გიორგი ჯავახიშვილის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

54 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ვაჟა მაისურაძის   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

55 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ზაირა მაისურაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,0 

56 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ელგიზი ფერაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,9 

57 
შპს "აკად. გ. ცაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. თამაზ ლომთაძის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

58 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზაირა მაისურაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

59 შპს "განათლება +"-ის სახელზე  მარინე ადუაშვილის ფარმაცევტის სასწავლო კურსის საფასურის ასანაზღაურებლად 0,8 

60 
შპს "განათლება +"-ის სახელზე  თინათინ გრძელიშვილის ფარმაცევტის სასწავლო კურსის საფასურის 
ასანაზღაურებლად 

0,8 

61 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ელიზბარ ქარქუსაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

62 
 ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი ხმალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

63 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. გაბრიელ კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

64 
 ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. გაბრიელ კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

65 
შპს "ლოგომედი - მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ბარბარე ჯავახიშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

66 
 შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ვახტანგ ტრაპაიძის    ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

67 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ეთერ ხარიტონაშვილის   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

68 
შპს "კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. ნინო კარტოზიას 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

69 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. როლანდ ღვინერიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,7 

70 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. გუჯა ცხვედაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

71 
შპს "პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი"-ის სახელზე მოქ. სურაია ნამაზოვას ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

72 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ხათუნა სხილაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

73 
სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი" ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალი-ის სახელზე მოქ. ქეთევან ძებისაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

74 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დავით ჩუტკერაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

75 
შპს "ვივამედი"-ის სახელზე მოქ. მურად ჭოლოკავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 
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76 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნინა ფოცხიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,0 

77 
სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. ზურაბი 
შუკაკიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

78 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე იმედაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

79 
 ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ლუკა ჩიხრაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

80 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ვალერიან ხუციშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

81 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს  სახელზე მოქ. ნინო თოთლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

82 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ნათელა თავაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,1 

83 
შპს "ნეიროენერგეტიკისა და მეტაბოლიზმის ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. დაჩი ხუროშვილის   ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,3 

84 
 სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი"-ს სახელზე მოქ. დეა დოჩიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

85 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა ტატურაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

86 
შპს "ვივამედი"-ს  სახელზე მოქ. მერაბ ბიწაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

87 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი #1 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. გიორგი თხელიძის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

88 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. გიორგი თხელიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

89 
შპს "აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ის სახელზე მოქ. 
ნინო კენჭაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,4 

90 
შპს "ოჯახის მკურნალი"-ის სახელზე მოქ. შორენა ხუციშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად    

0,2 

91 
შპს "ოჯახის მკურნალი"-ის სახელზე მოქ. შორენა ხუციშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად    

0,2 

92 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარია მჭედლიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

93 
შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. ბათარი ფერცულიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

94 
შპს "ინოვა"-ს  სახელზე მოქ. ლაშა შუკაკიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

95 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი სარიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,6 

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

0,6 

97 
შპს "სხივური მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მერაბ კურტანიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,7 

98 
შპს "მრავალპროფილური კლინიკა კონსილიუმ მედულა"-ას სახელზე მოქ. ამირან ბუჭვალაშვილის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,4 

99 
შპს "რეგიონული ჰოსპიტალი"-ის  სახელზე მოქ. საბა გიგაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

100 
ააიპ "ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. ზაზა ოთიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,8 

101 
შპს "აკ. ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ივანე გაბუევის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

102 
შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. თამაზი ლავრენტაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 
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103 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლილი სისაურის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

104 
შპს "ლია ივანიძის სარეაბილიტაციო სკენარ ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. მარიამ კოაკიას  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,0 

105 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნია ფოფხაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,2 

106 
შპს  "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ანდრია ავალიანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად   

0,6 

107 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი ჯაშიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

108 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზაქარია გულისაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

109 
სს "კ. ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. ნაირა დოფიძის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

110 
შპს "რეგიონული ჰოსპიტალი"-ის სახელზე მოქ. ნინო თოთლაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

111 მოქ. ხათუნა ყოლბაიას სახელზე მისი ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მუხლის ქვედა პროთეზის შესაძენად 1,5 

112 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ნანული მაჭარაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

113 
პს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლიანა ჩხაიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

114 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამარ შეყილაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

115 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის  სახელზე მოქ. დავით ბოსტოღანაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

116 
შპს "ლოგომედი-მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. დავით ღვალაძის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,4 

117 
შპს "მანანა შეროზიას თვალის კლინიკა"-ის სახელზე მოქ. დემეტრე კვეტენაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,4 

118 
შპს "მანანა შეროზიას თვალის კლინიკა"-ის სახელზე მოქ. მარიამ კვეტენაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,4 

119 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. რობერტ ღარიბაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

120 
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი-ს სახელზე მოქ. ლიზი კოჭლამაზაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

121 
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი-ს სახელზე მოქ. ბარბარე კოჭლამაზაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

122 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. გურამ კაპანაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,2 

123 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. სალომე მოსიავას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,2 

124 
შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სახელზე ლევან კორძახიასთვის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობის ბაკალავრის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად  

0,6 

125 
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფი უნივერსიტეტის სახელზე ნინო წიკლაურისათვის 
იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის საფასურის 
ასანაზღაურებლად 

0,8 

126 
შპს "ბიტ-ტრეველი"-ის სახელზე ქ. რუსთავის მე-12 საჯარო სკოლის 7 მოსწავლის  ელინა ნასიბოვა, ეკატერინე კოლჩინა, 
ნიკოლოზ გოგოლაძე, გიორგი გოგილაშვილი, თინათინი ძაბუნიძე, ლილიანა დარსალი, მარიამ დოკაძე მგზავრობის 
საფასურის ასანაზღაურებლად ისრაელში ქიმიის კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად 

2,3 

127 
სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი-ის  სახელზე გურამ პაპაშვილისათვის სტომატოლოგიურ 
ფაკულტეტზე  სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად. 

0,5 

128 
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი-ის სახელზე ნინო ყალაგაშვილისათვის სატრანსპორტო და 
მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის საგანმანათლებლო 
პროგრამის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად. 

0,8 



 

 
15 

129 
შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. დავით მიქაძის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

130 
შპს "მრავალპროფილური კლინიკა კონსილიუმ მედულა"-ს სახელზე მოქ. ზურაბ ტოკლიკიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

131 
 შპს "რეგიონული ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. საბა კეჭაყმაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,0 

132 
ს.ს. "კ. ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. ემზარი 
მღებრიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,0 

133 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ის სახელზე მოქ. ზურაბ შოშიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,5 

134 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი #1 სცდ"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ამონაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

135 
შპს "თბილისი დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ეთერი მაღრაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,2 

136 
შპს "აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი - კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. 
მანანა რურუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,2 

137 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნათელა ხორხელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

138 
კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი - აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი-ს სახელზე მოქ. საბა 
წიქარიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,5 

139 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. მერი კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

140 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ზინაიდა ბერუაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

141 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. კახი შინჯიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,9 

142 
შპს 'აკად. ნიკოლოზ ყიფშიძის  სახ.  საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ჩაბრაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,1 

143 
ა(ა)იპ "პარტნიორობა თანასწორობისთვის" სახელზე მოქ. გიორგი სარიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

144 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი სარიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,5 

145 
ა.ა.ი.პ. "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. აილინ მუსაევას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

146 
ა.ა.ი.პ. "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ჰუსეინ მუსაევის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

147 
შპს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი" -ის  სახელზე მოქ. ანდრია ძინძიბაძის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

148 
შპს პსპ "ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანდრია ძინძიბაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

149 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. იმედა მაისურაძე  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

150 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. მერი ბერძენიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

151 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნინო ფაშალიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

152 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. როზა პაიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

153 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლილი სისაურის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

154 
შპს "ალერგოლოგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლუკა ლაბაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

155 
შპს პსპ "ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლენა თურმანიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 
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156 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გრიგორი ლონდარიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

157 
ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული 3 საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარემონტო სამუშაოების განხორციელების 
მიზნით 

9,9 

158 "ლურჯი მარკეტი"-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით 5,8 

159 
სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი"-ის სახელზე მოქ. დავით სახვაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

160 
სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი"-ის სახელზე მოქ. ნინა სახვაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

161 
სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი"-ის სახელზე მოქ. გიორგი სახვაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

162 2008 წლის ომის დროს ოსი სეპარატისტების მიერ მოკლული ლევანი ჯიხაშვილის ნეშტის გადმოსვენების მიზნით 1,5 

163 
შპს "ფიზიოთერაპიისა და სპორტულიტრამვის კლინიკა"-ის სახელზე მოქ. ნინო თოთლაძის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

164 
შპს "მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი - რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ლალი ქოჩიშვილის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

165 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ბარბარე ვანიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

166 
შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. თამაზი ლავრენტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

167 
შპს "წმინდა ლაზარეს კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე კბილცეცხლაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

168 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. ანა პაშკევიჩის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

169 
შპს "მ. ზოდელავას ჰემატოლოგიური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გაიოზ ბერაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

170 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარია მჭედლიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

171 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ირაკლი მუხრანელის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

172 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მარიამი ბეჟიტაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

173 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. არსენა იმედაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

174 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს  სახელზე მოქ. ნუკრი ჩაჩუა ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

175 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. იმედა მაისურაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

176 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ზურაბ შოშიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

177 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იმედა ზარანდიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

178 
შპს "მ. ზოდელავას ჰემატოლოგიური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ.ირმა შველიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

179 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-ს სახელზე მოქ. ნელი ჯაგუნავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

180 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯემალ ბაწელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

181 
 შპს "კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, აკად. ფ. თოდუას სამეცნიერო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. 
მადონა აბრამიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,8 

182 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი #1 სდც"-ს სახელზე მოქ. ოთარი დარჩიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

183 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. როზა ქათამაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 
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184 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. მზია სიბაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

185 
აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი, კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი-ს  სახელზე მოქ. ხვიჩა 
თოდუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

186 
კომ. საზ. "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ოლღა სებისკვერაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

187 
შპს "ლია ივანიძის სარეაბილიტაციო სკენარ ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. დაჩი კიკალიშვილის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

188 
ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-ის სახელზე სოციალურ და პოლიტიკურ  მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის მაგისტრატურის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამის  სტუდენტის სოფია შველიძის სწავლის 
საფასურის ასანაზღაურებლად 

0,6 

189 
ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-ის სახელზე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის მეორე სემესტრის სტუდენტის შოთა ჩიხლაძის სწავლის 
საფასურის ასანაზღაურებლად 

0,6 

190 
ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-ის სახელზე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის მეორე სემესტრის სტუდენტის ნინო-მარიამ 
თარალაშვილის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 

0,6 

191 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. დავით ჩუტკერაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

192 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამარი შეყილაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

193 
კ.ს. "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. თინათინ მელაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

194 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ს სახელზე მოქ. ანდრია მოდებაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

195 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. რობერტი კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

196 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამილა ხიდაშელის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

197 
შპს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნინო მოსიძის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

198 
შპს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ანა მოსიძის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

199 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ეთერ ჩიტაიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,1 

200 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი #1 სდც"-ს სახელზე მოქ. დემეტრე მაღლაფერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

201 
 შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა ჯაგიევას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

202 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ის სახელზე მოქ. პეტრე ჩუბინიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,2 

203 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ელგუჯა აბრამიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

204 
შპს "ლოგომედი-მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ტატო მანჯავიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

205 
შპს "თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერი"-ს სახელზე მოქ. ლავრენტი ასლანიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,2 

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

0,5 

207 
 სს "კ. ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნათია ომიაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,0 

208 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარინე ხუციშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,5 

209 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარეხ კელენჯერიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 
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210 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ალა სართანიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

211 
შპს "აკ. ო. ღუდუშაურის სახ. ეროვნული სამედიცინო ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. ფერიდე შალამბერიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,0 

212 
ააიპ "ჯო ენის  სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ლომიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად   

2,0 

213 
ა(ა)იპ "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლუკა მარიამიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

214 
სს "ინფექციური პათოლოგიისა, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო -პრაქტიკული ცენტრი"-ს სახელზე 
მოქ. მალხაზ ბენაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად  

0,2 

215 
სს 'ინფექციური პათოლოგიისა, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო -პრაქტიკული ცენტრი"-ს სახელზე 
მოქ. რომან მაისურაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად   

0,2 

216 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ალექსი არჯევანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად   

0,5 

217 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. დიანა პაიჭაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,9 

218 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები-ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზ მანძულაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად   

0,3 

219 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ომარ მალუტაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

220 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ხათუნა ბაკურაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,8 

221 
შპს "აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი - კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი "-ს სახელზე მოქ. 
ნინო ტარყაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად    

0,7 

222 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მანანა შუბლაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,7 

223 
შპს "ავერსის ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარია მჭედლიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

224 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი "მზერა"-ს სახელზე მოქ. მერაბ გურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,5 

225 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი #1 სცდ"-ის სახელზე მოქ. გიორგი ხუციშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

226 
ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქე ნოდარი ვარამაშვილის (მინდობილი პირი - თამარი ვარამაშვილი) 
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

2,2 

227 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მიმოზა ქირიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,8 

228 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ლევან ჩარკვიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,5 

229 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დარეჯან ქაშაკაშვილის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,2 

230 
სს "ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. 
ხათუნა სილაგაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად   

1,9 

231 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი მელიქიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,2 

232 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამილა აკოფაშვილი-გვასალიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,9 

233 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნინო თოთლაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,0 

234 
შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. თამაზი ლავრენტაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

235 
ა(ა)იპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ბესო მესხიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 
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236 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზ ხითაროვის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

237 
სს "კ. ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ვლადიმერ 
ჩიტაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,4 

238 
 შპს "ვისტამედი"-ს სახელზე მოქ. ნინო ლომიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,9 

239 ავთანდილ ოჩხიკიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ჯანგბადის კონცენტრატორის შესაძენად 1,6 

240 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნათელა ჯაფარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,7 

241 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამარ ხარაზიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,5 

242 
მოქალაქე თამთა ქავთარაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ეტლის ინდივიდუალური მორგების 
მომსახურებისათვის (ტექნიკური მომსახურება) 

0,8 

243 
შპს "ბოხუას სახ. კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. ნინო ჩაფიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,5 

244 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. შოთა კაპანაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

245 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი - #1 სდც"-ს სახელზე მოქ. საბა კვინიკაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,5 

246 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ლუკა კალანდაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

247 
შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. გიორგი ბარბაქაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

248 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გოჩა კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

249 
სს "რუსთავის მე-2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზ ქავთარაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

250 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. დემეტრე დვალიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

251 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. თორნიკე გოგსაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

252 
შპს "ფარმაცევტული სახლი + "-ის სახელზე მოქ. არკადი ოლგესაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

253 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნათია თაბაგარის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

254 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. როენა გიგანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

255 
მოქალაქე აიდა ბადირიან-ბარბარიანის სახელზე, მასთან მინდობით აღზრდაში მყოფი ხატიძა ალიევას (შშმ პირი) 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ადაპტირებული ავეჯის დასამზადებლად 

0,5 

256 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს  სახელზე მოქ. დავით გულბანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

257 
შპს "ახალი უმაღლესი სასწავლებელი"-ს სახელზე, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის 
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტის თეონა ბარძიმაშვილის სწავლის საფასურის 
ასანაზღაურებლად 

0,6 

258 
უკრაინაში ქ. კიევში პროგრამის "შეუზღუდავი შესაძლებლობების" ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებაში მონაწილეობის 
მიღების მიზნით - მოქ. ირმა ზვერიაშვილისთვის საჭირო აქტიური ეტლის (პანტერა) შესაძენად 

1,2 

259 
უკრაინაში ქ. კიევში პროგრამის "შეუზღუდავი შესაძლებლობების" ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებაში მონაწილეობის 
მიღების მიზნით - მოქ. ირმა ზვერიაშვილისთვის საჭირო აქტიური ეტლის (პანტერა) შესაძენად 

1,2 

260 
საქართველოს უსინათლოთა კავშირის პროექტის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით 3 ცალი პერსონალური 
კომპიუტერის შესაძენად 

4,0 

261 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. ლალი ქოჩიაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

262 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. გოჩა სამხარაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,5 
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263 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. თორნიკე ტოგონიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

264 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. მერი კულალაღაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

265 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის  სახელზე მოქ. შალვა ბარბაქაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,5 

266 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის  სახელზე მოქ. ეთერი საჯაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,5 

267 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი - #1 სდც"-ს სახელზე მოქ. ტრისტანი რეხვიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,5 

268 
 შპს "რეგიონული ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. ვალერი ზაბოლოტნის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,5 

269 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლალი კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

270 
 შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნინო ფაჩულიას    ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

271 
შპს "აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. 
ნონა ყვენწაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

272 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თეა კოშაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

273 
შპს "წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახ. მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ზურაბ 
ჯამბაზიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

274 
სს "ქ. რუსთავის @#2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ცუხიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

275 
სს "ქ. რუსთავის @#2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნათია პაპუაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

276 
 შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. საბა ლალიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

277 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. დავით ჩხიკვაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

278 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ის სახელზე მოქ. მარიამ ყიფშიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

279 
შპს "დავინჩი"-ს სახელზე მოქ. დავით ბაციკაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

280 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი-მზერა"-ს სახელზე მოქ. ქრისტინე ლიპარტელიანის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

281 
 სს "ქ. რუსთავის #2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ლიკლიკაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

282 
 სს "ქ. რუსთავის #2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნია ლიკლიკაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

283 
შპს "ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრი რეჰაბ"-ის სახელზე მოქ. თაია მამასახლისაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

284 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ზაზა ცუცქირიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

285 
შპს "მედიქლაბ ჯორჯია"-ს სახელზე მოქ. ქეთევან ჭაბაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

286 
შპს "ი. ბოკერიას სახ. ნეიროგანვითარების ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი გოგოლაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

287 
შპს "ალერგოლოგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლუკა ლაბაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

288 
შპს რეაბილიტაციის ცენტრი "რეა"-ს სახელზე მოქ. ანდრია ავალიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

289 
პს ჰეპატოლოგიური კლინიკა "ჰეპა"-ს სახელზე მოქ. ნინო ჩიტალაძე- გოგრიჭიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 
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290 
შპს  "ალელი"-ს სახელზე მოქ. ნინო ტაბატაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

291 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა "ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. დავით პაპუნაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,2 

292 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ჟუჟუნა ჭანკოტაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

293 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ს სახელზე მოქ. გიორგი დევდარიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

294 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ქეთევან ბეჟანიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

295 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარი ომიაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

296 
 შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ს სახელზე მოქ. გულჩინა კოტაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

297 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჟუჟუნა ხინთიბიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

298 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ნაროზაულის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

299 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამარი შეყილაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

300 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ყაზბეგი ხარაულის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

301 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ზვიადი ბერძენიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

302 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამარ ხარაზიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,5 

303 
 შპს "ალელი"-ს სახელზე მოქ. ბექა შამუგიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

304 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იოსებ კუპატაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

305 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ნატრაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

306 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. მადონა ბერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

307 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. კარლო ხაჩიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

308 
 შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი - #1 სცდ"-ის სახელზე მოქ. გიორგი ხაფთანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

309 
სს "#2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ბარბარე მირიანაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

310 
სს "#2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დავით მირიანაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

311 
შპს "პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ვაგიფ ალესკეროვის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

312 
შპს "პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. სოლმაზ ალესკეროვის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

313 
შპს "პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. სოლმაზ ალესკეროვის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

314 
შპს "პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ამინე ალესკეროვის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

315 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. რობერტ ჩივიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 
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316 
სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი-ს სახელზე მოქ. თიკა რეხვიაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

317 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. კლარა ბართიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,4 

318 
სს "ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. 
ხათუნა სილაგაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად   

1,0 

319 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ანა ვარსიმაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

2,5 

320 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. როზა ქათამაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

321 
შპს "მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი - რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ნანა გულუას ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,1 

322 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამილა ყაჯრიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

323 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამაზი შატაკიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

324 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ელიზბარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

325 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ბარბარე ჭელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

326 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თეიმურაზ მორჩილაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

327 
შპს '"მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიის  ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. გიორგი 
ალავერდაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

328 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ჟუჟუნა გორჯოლაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,8 

329 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი #1 სდც"-ის სახელზე მოქ. ოთარ დარჩიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

330 
შპს "ლოგომედი - მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ბარბარე ოდიშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

331 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ივანე გაბუევის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

332 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე ლობჯანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

333 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი #1 სდც"-ს სახელზე მოქ. ეფრემ დარსალიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,0 

334 
ა(ა)იპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. გაბრიელ გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

335 
შპს "აკად. ო. ღუდუშაურის სახ. ეროვნული სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ლაბაძის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

336 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გივი არაბიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

337 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზაქარია გულისაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

338 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. იუნისე გოგოლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

339 
სს "კ. ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ასმათ რატიანის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,2 

340 
შპს "ბოხუას სახ. კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ცისანა ბრეგვაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

341 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თეკლა ხაჩიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

342 
შპს "საქართველოს უნივერსიტეტი"-ის სახელზე არქიტექტურა და ინტერიერის დიზაინის საბაკალავრო პროგრამის 
სტუდენტის ანანო კაპანაძის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 

0,8 
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343 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი ტუფურიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

2,5 

344 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. დარეჯან კურტანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

345 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მაია კობაიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

346 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვარვარა ლობჟანიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

347 
სს "გეფა"-ს  სახელზე მოქ. ნინო ხუციშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

348 
შპს "ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრი "რეჰაბი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ბეშკენაძის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

349 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ავთო მიქელაძის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

350 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა ტატურაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

351 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თამარი შუბითიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

352 
სს "გეფა"-ს  სახელზე მოქ. მარიამ ცუხიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

353 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ბურდულაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

354 
სს "ჯერარსი"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე იმედაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

355 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-ს სახელზე მოქ. ქეთევან ჭაბაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

356 
შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. ვლადიმერ ჩიტაიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

357 
შპს "ნევროლოგიის და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. მარიამ აბელიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

358 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. მერი კულალაღაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

359 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. სოფიო კერესელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

360 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლევანი ჯინჭარაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

361 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. საბა რევიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

362 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ნოდარი მურჯიკნელის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

363 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გივი კანდელაკიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

364 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ვახტანგ ტრაპაიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

365 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ლომსაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,0 

366 
შპს "ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ბახვა ღონღაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

367 
შპს "ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დავით ფიცხელაურის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,0 

368 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-ს სახელზე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტის ნინო მერებაშვილის სწავლის 
ასაფასურის ასანაზღაურებლად 

0,8 

369 
შპს "ჯასთ თრეველ რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. გიგა გიგაურის მაროკოს დედაქალაქ რაბატში გასამგზავრებლად საჭირო 
ხარჯების ანაზღაურების მიზნით 

1,0 

370 
შპს "ფიზიოთერაპიისა და სპორტულიტრამვის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნინო თოთლაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,6 
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371 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზო ქავთარაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

372 
კ/ს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. მარგო სიბაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

373 
შპს "მრჩეველი"-ის სახელზე მოქ. გურამი კიტეიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

374 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ნადირაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

375 
შპს "აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. 
მაყვალა ჯელაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

376 
სს "გეფა"-ს  სახელზე მოქ. მარიამი მათეოსიანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

2,2 

377 
 შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა "ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. რომანი დოროვსკის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად   

0,6 

378 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. მერი საცერაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

379 
კს "კალანდაძე"-ს  სახელზე მოქ. თამარ ქვრივიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

380 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ჯემალი შვანგირაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

381 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ნათელა ნოზაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

382 
სს "გეფა"-ს  სახელზე მოქ. ჯიმშერ ხაჭაპურიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

383 
შპს "მედიქლაბ ჯორჯია"-ს სახელზე მოქ. ჰუსეინ მუსაევის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

384 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე ღუდუშაურის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

385 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ელგუჯა აბრამიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

386 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი - #1 სცდ"-ის სახელზე მოქ. მანანა ხარაიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

387 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ჯიბლაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

388 
სს "გეფა"-ს  სახელზე მოქ. ჯულიეტა კოდელაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

389 
სს "გეფა"-ს  სახელზე მოქ. თამარი შეყილაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

390 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ქრისტინე ჯმუხაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,5 

391 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მაია მჭედლიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,4 

392 
შპს "აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. 
ნანა ბარნაბიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,5 

393 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ბოქოლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

394 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა"ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. თლენა ზაქარაიას  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

395 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. თორნიკე ჭოხონელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

396 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. თამთა კვიჟინაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

397 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ვლადიმერი ლურსმანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 
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398 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნუგზარ ნასყიდაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

399 
შპს "კლინიკა გიდმედი"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ნატრაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,5 

400 
სს "კურორტი ახტალა"-ს სახელზე მოქ. სოფია ხაჩიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,4 

401 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნოე ჯიბლაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

402 
 ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ცოტნე დათეშიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

403 
შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. მაია ფოჩხიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,6 

404 
შპს "მრავალპროფილური კლინიკა კონსოლიუმ მედულა"-ს სახელზე მოქ. მზია ბერიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

405 
შპს "აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. 
დავითი წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,4 

406 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე ბენაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,4 

407 
შპს  "კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ლელა მღებრიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,0 

408 
 შპს "ფიზიოთერაპიისა და სპორტული ტრამვის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გურამ დევიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,9 

409 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი-შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ს 
სახელზე მოქ. ლია გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,0 

410 
შპს "აკად. გ. ჩაფიძის სახ. გადაიდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. ირაკლი გურგენიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

411 
კ.ს. "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. დავით ჩუტკერაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

412 
შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. მარინე ჭოტორლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

413 
შპს "გეა"-ს მოქ. მანანა ავალიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,6 

414 
შპს "მანანა შეროზიას თვალის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ მიქელაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

415 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. როზა ქათამაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

416 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მერი ჯაშის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

417 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ვიტალი ფოცხიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

418 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის მოქ. მანანა ივანიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

419 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ცირა აღნიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

2,3 

420 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლიუსია ჯეჯეიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

421 
შპს "პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ზვიადი ლაკიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

422 
შპს "თბილისის მედიცინის ინსტიტუტი"-ს მოქ. ზვიადი ლაკიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

423 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარინე მხეიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,8 

424 
კს "კალანდაძე"-ს  სახელზე მოქ. სერაფიმა რამიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 
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425 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. დავით ჯანიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

426 
შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. მერუჟან სარქისიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

427 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მერუჟან სარქისიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,0 

428 
შპს "მოწინავე სამეცნიერო ტექნოლოგიები და სერვისი"-ს სახელზე მოქ. რობერტი შინჯიაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი მრავალფუნქციური დრენაჟის კათეტერის შესაძენად 

0,3 

429 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ია ზარაფიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

430 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ვუგარ მამედოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

431 
შპს "ლოგომედი- მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. გიორგი მანანაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

432 
 შპს "პსპ ფარმა"-ს მოქ. მზია ქისიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

433 
შპს "ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გაბრიელი გოგალაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

434 
 შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. მაგდა ოქრუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

435 თამარა ზარიძის სახელზე კომუნალური გადასახადების ანაზღაურების მიზნით 0,8 

436 
ააიპ "საპროთეზო ორთოპედიული რეაბილიტაციის ქართული ფონდი"-ს სახელზე მოქალაქე ოთარი გოგალაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მუხლის პროთეზის შესაძენად 

0,2 

437 
ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული 5 საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარემონტო სამუშაოების განხორციელების 
მიზნით 

5,2 

438 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ოთარ ჟორდანიას ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,3 

439 
შპს "პათოლოგიის კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ოთარ ჟორდანიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

440 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნანი სარალიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

441 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ხომასურიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

442 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მამუკა სარჩიმელიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

443 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნანი მერკვილაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

444 
ა.ა.ი.პ. "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. დემეტრე ჯანელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად   

0,6 

445 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. კახაბერ ხუფენიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,4 

446 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე ზაკალაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

447 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. სულხანი სულხანიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

448 
 შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. დალი ტაბატაძის    ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

449 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ელისო ხვედელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

450 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. თამილა ხიდაშელის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

451 
 შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. ვლადიმერ ჩიტაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

452 
შპს "ალექსანდრე. ალადაშვილის სახელობის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თამაზი ლავრენტაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,2 
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453 
შპს "აკ. ფ. თოდუას სახ. სამედიცინო ცენტრიკლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. 
ბადრი ბერულავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,5 

454 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თამაზი იმედაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

455 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გენად მეტერეველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

456 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის  სახელზე მოქ. ელენე კამკამიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

457 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი-შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ს 
სახელზე მოქ. ლია გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

458 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამარი შეყილაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

459 
 ა.ა.ი.პ. "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. მედეა ინაკავაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

460 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნაირა ლომსაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

461 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნაირა ლომსაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

462 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თინათინ მელაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

463 
შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. მურუჟან სარქისიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

464 
 შპს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. მარიამ აბელიშვილი ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

465 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-სსახელზე მოქ. ლუკა ჩიხრაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

466 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი - მზერა"-ს სახელზე მოქ. ბონდო დაჩიბერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

467 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ს სახელზე მოქ. მანანა წიქარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

468 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ხათუნა თათარაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

469 
შპს "მრჩეველი"-ის სახელზე მოქ. ვალერიან ფოფხაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

470 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამარი ტრუნოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

471 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. რევაზი ყაჭეიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

472 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მურად ჭოლოკავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

473 
შპს "თბილისის დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. შმაგი ქურდაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

474 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. რიტა სუნთლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

475 
შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. თამილა ამჯანოღლის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

476 
მოქალაქე გიორგი კუპრაშვილის - ერთჯერადი მატერიალური დახმარება-ის გაწევის მიზნით (მოტეხილი ხის ტოტის 
შედეგად დაზარალებული) 

1,1 

477 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ნოე პაიჭაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,5 

478 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ეთერი ბედიანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

479 
 შპს "პედიატრიული ქირურგიის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ტარიელი ბაღოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

480 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იმედა ზარანდიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 
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481 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლიუბოვ კარპენკოს ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

482 
შპს "მ. ზოდელავას ჰემატოლოგიური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მიდია ამირიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

483 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. გრიგოლი ბარბაქაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

484 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მელიკო ბერიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

485 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თემური გოჩიტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

486 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი - #1 სცდ"-ს სახელზე მოქ. მანანა ხარაიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

487 
შპს "პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. სურაია ნამაზოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

488 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი ტუფურიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

489 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნათელა კორაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

490 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. მანანა გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

491 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ლია გიგაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

492 
შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. მურუჟან სარქისიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

493 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნინო თოთლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

494 
შპს "ფიზიოთერაპიისა და სპორტულიტრამვის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნინო თოთლაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,6 

495 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ნინო თოთლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

496 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარინე ბერაძეს ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

497 
შპს "წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. 
ნინო ღონღაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

498 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარინე ბერაძეს ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

499 
შპს "სინევო საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ლიკა რუსიეშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

500 
ააიპ "ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. ნინო ბუიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

501 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მელიკო ბერიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

502 
შპს "გლობალმედ"-ის  სახელზე მოქ. ანა ბენდელიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

503 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ციური ხვედელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,0 

504 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. შოთა კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

505 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა "ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ლეილა კუიუმჩიანის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

506 
შპს '"ინ ვინტრო განაყოფიერების ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გურამი ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

507 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა "ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. რომანი დოროვსკის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 
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508 
შპს "მრავალპროფილური კლინიკა კონსილიუმ მედულა"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარ მაიასაიას ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

509 
შპს "გიდმედი"-ს სახელზე მოქ. გივი მიქაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

510 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ზურაბ ფანქველაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

511 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ივანე გაბუევის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

512 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ივანე გაბუევის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

513 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ბერბიჭაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

514 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნელი მეტრეველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,1 

515 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა "ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. გოჩა ხარაულის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

516 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თორნიკე ხაზიურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

517 
შპს "პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი"ის სახელზე მოქ. ზვიადი ლაკიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,2 

518 
შპს "აკადემიკოს ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი, კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი"-ს სახელზე 
მოქ. მათე კარელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

519 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ბესიკი ბლიაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

520 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლია გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,5 

521 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ნინი უჩავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,2 

522 
სსიპ "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი"-ს სახელზე მოქ. ანდრია მახათაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

523 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი დავითაიას ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

524 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზ გავაშელიშვილის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

525 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ოლღა ჯაიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

526 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. კახაბერ ხუფენიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

527 
 შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი - #1 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზ ბასილაძის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

528 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნანი ხუხუნაიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

529 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ავთანდილი კაჭარავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

530 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილ ალაფიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

531 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ილია ხმალაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

532 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ანდრის წულეისკირის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

533 
შპს "პსპ "ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარიამი თხლაშიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,7 
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534 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა გაბუნიას 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

535 
 შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. იამზე აფციაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

536 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. რობერტ გედამინსკის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

537 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. დარეჯან ნადირაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

538 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი - #1 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლუკა ჩალაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

539 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ენგელს მამედოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

540 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. რინელ ალავიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

541 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მიშა გორგაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,8 

542 
შპს "ი. ჯორდანიას სახელობის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. შორენა ჯოხაძე-ლოლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

543 
შპს "თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერი"-ს სახელზე მოქ. ლელა ინასარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

544 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნინო კოტაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

545 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გურამ ხუციშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

546 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანგელინა ცინაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

547 
შპს "ინოვა"-ს  სახელზე მოქ. გიორგი თამაზაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

548 
შპს "ი. ბოკერიას სახელობის ნეიროგანვითარების ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დემეტრე ჭაუტიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

549 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ეთერ ჯიბღაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

550 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა შველიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

551 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. დალი ბოკუჩავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

552 
შპს "ფრანგულ-გერმანურლი ხუჯაძე-გოგნიაშვილის ყელ-ყურ ცხვირის კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. ქეთევან ყაველაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

553 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნინო თოთლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

554 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ს სახელზე მოქ. ჯემალ გოგოლაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

555 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი-შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ს 
სახელზე მოქ. ზვიად გოგალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

556 
შპს "მრჩეველი"-ის სახელზე მოქ. ანდრია ძინძიბაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

557 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ს სახელზე მოქ. ასლანი გელაზონიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

558 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ბიძინა არღვლიანის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

559 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს  სახელზე მოქ. ჟენია კონჭოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

560 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს  სახელზე მოქ. გიორგი ბერბიჭაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 



 

 
31 

561 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამარ ხიზანიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,6 

562 
 შპს "პსპ ფარმა"-ს მოქ. ლია მჭედლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

563 
შპს "ვივამედი"-ს სახელზე მოქ. მარინა არსენაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

564 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ილია კვარაცხელიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

565 
შპს "აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. 
ნონა ყვენწაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

566 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ტოგონიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

567 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ტოგონიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

568 
შპს "სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი 
ტოგონიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

569 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი - #1 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. თამაზი ჯოხაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

570 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. გურამი კუპრაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

571 
შპს "კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ანზორი ტეფნაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

572 
ქალაქის წინაშე გაწეული განსაკუთრებული დამსახურებისათვის, ნაყოფიერი სამსახურისა და მაღალი პროფესიული 
ოსტატობისათვის, რუსთავზე უანგარო ზრუნვისა და მისი განვითარების საქმეში შეტანილი გამორჩეული წვლილისათვის 
"წლის რუსთაველის" წოდების მქონე პირებზე ერთჯერადი ფულადი ჯილდოს გაცემის მიზნით 

5,0 

573 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მანანა ლონდარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

574 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. სოფიო გოგსაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

575 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლილი ხარატიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

576 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. თამაზ გოგოხიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

577 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლევან მაცაბერიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

578 
კ.ს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნინა ფოცხიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

579 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნათია ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

580 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ოთარი უფლისაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

581 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი - #1 სცდ"-ს სახელზე მოქ. მანანა ხარაიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

582 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. მერია აზარიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

583 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის  სახელზე მოქ. თამილა აკოფაშვილი-გვასალიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

584 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ქეთევან ანასაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

585 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დავით ჩუტკერაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

586 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იოსებ კუპატაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 
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587 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარი ჭაჭუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

588 
შპს "ავერსის-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მანანა ლონდარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,2 

 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებები 

2019 წლის განმავლობაში მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე აღებული ვალდებულების 

ფარგლებში დაფინანსდა 989,0 ათ. ლარი და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის დარჩენილი ვალდებულება 

მომდევნო წლებში განისაზღვრა 1 487,1 ათ. ლარით. 

 

 

ინფორმაცია ბიუჯეტის პრიორიტეტებით განსაზღვრული ქვეპროგრამების შესახებ 

03 00 - ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური 

შეკეთება 
02 01 01 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურის განვითარების და 
ტრანსპორტის  სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გზებისა და ტროტუარების 
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის სამუშაოები, რისთვისაც 

    

2019 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 7 ტენდერი   

2019 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 7 ხელშეკრულება 

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 1 665,2 ათ. ლარი   

მათ შორის  2019 წლის განმავლობაში დასრულდა 10 ხელშეკრულება 

2019 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 73,6 ათ. ლარის ეკონომია 

რეაბილიტირებული გზების საერთო მოცულობამ კი შეადგინა 8 130 მ2   

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 
2019 წლის 

გეგმა 

2019 წლის 
საკასო 

შესრულება 

2019 წლის 
ფაქტიური 

შესრულება 

სულ 1 710,9 1 637,4 1 643,9 

მე-11 მკ/რ დევნილთა საცხოვრისის მიმდებარე ტერიტორიის გზის 
რეაბილიტაცია 

77,7 69,5 71,3 

მე-12 მკ/რ-ისა და პუშკინის ქუჩის დამაკავშირებელი გზა 
რჩეულიშვილის N18 თან ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია 

233,9 229,9 229,9 



 

 
33 

სპორტის ჩიხი და მიმდებარე ეზოების (ფიროსმანის N9,11,13; სპორტის 
ჩიხის N9ა,11ა,13ა,12ა,14ა,16ა; სპორტის N4,6,8; მშენებელთა N10,12,14,16,18; 
ოდიშარიას N23,25,27) ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია 

497,0 474,2 477,2 

ქ.რუსთავში ოდიშარიას ქუჩის დარჩენილი ნაწილის გზის და ტროტუარების 
რეაბილიტაცია (ფიროსმანის ქუჩისდან მშენებელთა ქუჩამდე) 

47,2 33,8 33,8 

21-ე მკ/რ-ის N2 საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს დარჩენილი ა/ბეტონს 
საფარის რეაბილიტაცია 
შარტავას #25 საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს ა/ბეტონის საფარის 
რეაბილიტაცია (შარტავას გამზირის მხარე) 
21-ე მიკრორაიონის #4 საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს დარჩენილი 
ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია 
XXI მიკრორაიონის #7 და 8 საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების დარჩენილი 
ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე ქსელის მოწყობა 
ჩერკასკის ქუჩამდე (XXI მიკრორაიონის #4ა ეზოს გავლით) 

349,8 349,2 349,2 

მესხიშვილის ქუჩაზე ავერსისა და N2 სამკურნალო ცენტრის მ/ტ-ს ეზოს 
ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია 
ლომოურის ქუჩის ტროტუარების რეაბილიტაცია 

178,0 159,5 159,5 

ვახუშტის N8-ის მ/ტ გზის საფარის მოწყობა 
XII მკ/რი-ს N19-ის მ/ტ გზის საფარის რეაბილიტაცია 

102,1 99,2 99,2 

აღმაშენებლის გამზირის ტროტუარების რეაბილიტაცია (მოდებაძის 
ქუჩიდან XII მკ/რ-მდე) 
ქ. რუსთავში მე-16 მკ/რ-ის N6-დან N2-მდე გზის გასწვრივ ტროტუარის 
მოწყობა 

188,3 188,3 188,3 

გრანელის ქუჩიდან რჩეულიშვილის ქუჩისკენ ასასვლელი კიბეები 35,4 33,0 35,4 

მეგობრობის გამზ შუაგამყოფი ზოლის რეაბილიტაცია და მეგობრობის გამზ 
N12-დან N20 მდე კორპუსებთან ბოძკინტების მოწყობა 

1,5 0,8   



ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 

02 01 01 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გზებისა და ტროტუარების 
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის სამუშაოები, რისთვისაც 

         

2019 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 17 ტენდერი        

2019 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 17 ხელშეკრულება       

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 12 628,0 ათ. ლარი       

მათ შორის  2019 წლის განმავლობაში დასრულდა 16 ხელშეკრულება       

გამრავალწლიანების შედეგად 2020 წელში გადავიდა 537,0 ათ. ლარის ღირებულების სამუშაოები     

2019 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 303,5 ათ. ლარის ეკონომია      

რეაბილიტირებული გზების საერთო მოცულობამ კი შეადგინა 111 339 მ2               

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 

2019 წლის გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება 
2019 წლის ფაქტიური 

შესრულება 

სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 

სულ 12 947,7 1 912,7 11 035,0 12 107,2 1 651,1 10 456,1 12 127,1 1 659,5 10 467,6 

მარცხენა სანაპიროს გზების, ტროტუარებისა და ეზოების საფარის 
რეაბილიტაცია და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა 

517,1 67,2 449,9 517,1 67,2 449,9 517,1 67,2 449,9 

ქალაქ რუსთავში ბალანჩივაძის ქუჩის მ/ტ (ბალანჩივაძის #2, 3, 4, 5, 6, 
7, 10, 12, 14, ბალანჩივაძის გასასვლელი #4, 6, 8, 10, #9 სკოლის წინ) 
საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების ა/ბეტონის საფარის 
სარეაბილიტაციო და სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოების 
შესყიდვა 

723,6 173,7 549,9 648,8 152,2 496,7 648,8 152,2 496,7 

გარეჯის ქუჩის გაგრძელებისა და გაგარინის ქუჩის დანარჩენი ნაწილის 
ა/ბეტონის საფარისა და სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია 

2 944,3 401,3 2 543,0 2 943,3 400,2 2 543,0 2 943,3 400,2 2 543,0 



 

 

მარცხენა სანაპიროს გზების, ტროტუარებისა და ეზოების საფარის 
რეაბილიტაცია და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა 

1 818,1 95,0 1 723,1 1 813,8 90,7 1 723,1 1 813,8 90,7 1 723,1 

ქუთაისის ქუჩის ტროტუარების რეაბილიტაცია 234,9 13,4 221,5 233,2 11,7 221,5 233,2 11,7 221,5 

გოგებაშვილის ქუჩის და მისი მიმდებარე ეზოების (გოგებაშვილის 
N3,5,7; ოდიშარიას N30; მშენებელთა N22,24,26; ბოსტანქალაქის 
N17,19,21) ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია 

276,5 15,5 261,0 274,8 13,7 261,0 274,8 13,7 261,0 

ჭყონდიდელის დასახლებაში გზების, ტროტუარების და ეზოების 
საფარის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა 

158,1 7,9 150,2 158,1 7,9 150,2 158,1 7,9 150,2 

ქალაქ რუსთავში მე-18 და მე-19 მიკრორაიონის დამაკავშირებელი 
გზების მოწყობა 

378,7 19,5 359,1 378,0 18,9 359,1 378,0 18,9 359,1 

ქალაქ რუსთავში შიდა კვარტალური გზებისა და ეზოების 
რეაბილიტაცია 

176,1 18,4 157,8 175,3 17,5 157,8 175,3 17,5 157,8 

აღმაშენებლის გამზირის ტროტუარების რეაბილიტაცია (მე-12 მკრ-დან 
სანაპიროს ქუჩამდე)  

172,2 40,2 132,0 150,4 34,4 116,0 156,5 36,0 120,5 

მშვიდობის ქუჩის ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია 1 022,3 373,4 648,9 1 019,1 372,4 646,6 1 021,4 372,7 648,6 

მარჯვენა სანაპიროს გზების ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია 1 206,7 306,2 900,5 1 018,3 189,6 828,7 1 024,8 196,1 828,7 

ქ. რუსთავის ნ.ნიკოლაძის ქუჩის მ/ტ (N3,5,7,9,6ა, რუსთაველის 39) 
საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების ა/ბეტონის საფარის 
რეაბილიტაციია და სანიარვრე ქსელის მოწყობა 

125,5 16,3 109,2 125,5 16,3 109,2 125,5 16,3 109,2 

გორის ქუჩა ჩიხების, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა ჩიხების, ყაზბეგის ქუჩა 
ჩიხების, ვახუშტის ქუჩის და იალღუჯის ქუჩის რეაბილიტაცია 

920,6 148,2 772,4 392,7 51,0 341,7 392,7 51,0 341,7 

ლესელიძის ჩიხის და გასასვლელის (ლესელიძიდან თოდრიის N7-ის 
დამაკავშირებელი) გზის რეაბილიტაცია 

23,2 1,2 22,1 23,2 1,2 22,1 23,2 1,2 22,1 

ქალაქ რუსთავში ლომოურის ქუჩიდან მე-7 მკ/რ N2 ს/ს 
დამაკავშირებელი გზის და ტროტუარების მოწყობა 

12,6 0,6 12,0 12,6 0,6 12,0 12,6 0,6 12,0 

ქალაქ რუსთავში თბილისის ქუჩის და საერთაშორისო მნიშვნელობის 
თბილისი-წითელი ხიდი (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) 
საავტომობილო გზასთან დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის 
საფარის რეაბილიტაცია (ფალიაშვილის ქუჩის დარჩენილი ნაწილი) 

201,9   201,9 196,9   196,9 201,9   201,9 

ლომოურის ქუჩის გაგანიერება/რაბილიტაცია 874,8 51,2 823,5 866,9 43,3 823,5 866,9 43,3 823,5 

კოსტავას გამზირის გზის საფარის რეაბილიტაცია 1 160,3 163,4 997,0 1 159,2 162,2 997,0 1 159,2 162,2 997,0 

 

 



ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება 

02 01 02 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურის განვითარების და 
ტრანსპორტის  სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გზებისა და ტროტუარების 
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის სამუშაოები, რისთვისაც 

    

2019 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 1 ტენდერი   

2019 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 1 ხელშეკრულება 

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 457,5 ათ. ლარი   

მათ შორის  2019 წლის განმავლობაში დასრულდა 1 ხელშეკრულება 

გამრავალწლიანების შედეგად 2020 წელში გადავიდა 126,2 
ათ. ლარის ღირებულების 
სამუშაოები 

2019 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 0,7 ათ. ლარის ეკონომია 

გზებისა და ტროტუარების შეკეთების საერთო მოცულობამ კი შეადგინა 2 000 მ2   

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 
2019 წლის 

გეგმა 

2019 წლის 
საკასო 

შესრულება 

2019 წლის 
ფაქტიური 

შესრულება 

სულ 457,5 330,6 330,6 

გზის ორმული დამუშავება 383,0 256,8 256,8 

გზის ორმული დამუშავება 74,5 73,8 73,8 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 

02 01 03 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის 
განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დამონტაჟდა და 
ექსპლოატაციაში გაეშვა სათვალთვალო კამერები 

    

მრავალწლიანი პროექტის შედეგად 2020 წელში გადავიდა 28,0 ათ. ლარის ღირებულების სამუშაოები 

ქალაქში დამონტაჟდა და ექსპლოატაციაში გაეშვა  228 ერთეული ზოგადი ხედვის კამერა 

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 2019 წლის გეგმა 
2019 წლის საკასო 

შესრულება 

2019 წლის 
ფაქტიური 

შესრულება 

სულ 61,2 33,1 33,1 

სათვალთვალო კამერების შეძენა 61,2 33,1 33,1 

 



 

 
1 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 

02 01 03 02 

განმახორციელებელი: ააიპ - რუსთავსერვის ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, კერძოდ: 

წლის გეგმა 
საკასო 

შესრულება 
% შესრულება 

208,5 200,1 96% 

1. დამონტაჟდა 164 ცალი საგზაო ნიშანი 

2. დაიხაზა ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები 11 ლოკაციაზე 

3. დამზადდა 7 ცალი მცირე ზომის დეკორატიული ქანდაკება გადასასვლელებთან დამონტაჟებისათვის 

4. დამონაჟდა 45 ცალი ბოძკინტი 

5. საგზაო უსაფრთხოების  უზრუნველყოფის მიზნით შეიღება ბორდიურები 3 ლოკაციაზე 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
სანიაღვრე სისტემის ექსპლოატაცია 

02 02 01 02 

განმახორციელებელი: ააიპ - რუსთავსერვის ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, კერძოდ: 

წლის გეგმა 
საკასო 

შესრულება 
% შესრულება 

197,8 192,4 97% 

1. აშენდა ახალი ნიაღვარმიმღები და ცენტრალური სანიაღვრე ჭა 16 ცალი 

2. ლითონის ბაგირით ჩამაგრდა ნიაღარმიმღები ჭის სახურავები 300 ცალი 

3. მოეწყო ღია სანიაღვრე არხი 3 ლოკაციაზე 

4. ჩაიდო 250 გრძ/მ სხვადასხვა დიამეტრის სანიაღვრე მილსადენი 5 ლოკაციაზე 

5. შეიცვალა ჭის სახურავები 26 ცალი 

6. გაიწმინდა ქალაქის მაშტაბით 1265 ცალი ჭა. 

7. წნევის მანქანით გაირეცხვა სხვადასხვა დიამეტრის 1293 გრძ/მ მილსადენი. 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 

02 03 01 

განმახორციელებელი: ააიპ - რუსთავსერვის ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, კერძოდ: 

წლის გეგმა 
საკასო 

შესრულება 
% შესრულება 

1 453,5 1 433,1 99% 
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1. დამონტაჟდა კაბელი 5089 მეტრი. 

2. სპილენძის სადენი 800 მეტრი. 

3. ქალაქის მაშტაბით დამონტაჟდა დიოდური სანათები 4689 ცალი. 

4. გარე განათების ელექტრო ენერგიის ხარჯი. 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების 

მოწყობა/რეაბილიტაცია 
02 04 01 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის 
განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შენობების 
სარეაბილიტაცია სამუშაოები, რისთვისაც 

    

2019 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 1 ტენდერი   

2019 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 3 ხელშეკრულება 

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 200,3 ათ. ლარი   

მათ შორის  2019 წლის განმავლობაში დასრულდა 6 ხელშეკრულება 

გამრავალწლიანების შედეგად 2020 წელში გადავიდა 81,2 ათ. ლარის ღირებულების სამუშაოები 

2019 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 36,0 ათ. ლარის ეკონომია 

სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოები განხორციელდა 3 ობიეტზე   

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 
2019 წლის 

გეგმა 
2019 წლის საკასო 

შესრულება 
2019 წლის ფაქტიური 

შესრულება 

სულ 308,0 190,8 195,9 

ავარიული საცხოვრებელი სახლების აივნების და ლოჟების 
გამაგრება-გაძლიერება 

176,8 147,7 147,7 

მერიის შესასვლელის კარების რეაბილიტაცია 1,2 0,6 1,2 

მოხუცთა სახლის სახურავის რემონტი 0,5 0,2 0,5 

მუნიციპალიტეტის მშენებლობა 15,1 15,1 15,1 

მიერთების ხარჯი (დენი, წყალი, გაზი) 14,0 12,4 12,4 

ქ.რუსთავის ვახუშტის N8 ღობის რეაბილიტაცია (ძველი ღობეები) 19,2 14,8 19,1 

თეატრის გადახურვა 81,2     

 



 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოწყობა/რეაბილიტაცია 

02 04 01 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შენობების 
სარეაბილიტაცია სამუშაოები 

          

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 706,0 ათ. ლარი         

მათ შორის  2019 წლის განმავლობაში დასრულდა 2 ხელშეკრულება        

2019 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 2,4 ათ. ლარის ეკონომია        

სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოები განხორციელდა 2 ობიეტზე               

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 

2019 წლის გეგმა 
2019 წლის საკასო 

შესრულება 
2019 წლის ფაქტიური 

შესრულება 

სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 

სულ 706,0 58,9 647,1 703,6 58,7 644,9 703,6 58,7 644,9 

სასწრაფოს შენობის მშენებლობა 411,4 20,6 390,8 409,1 20,5 388,6 409,1 20,5 388,6 

ქ.რუსთავში მე-11 მიკრორაიონში სოციალური საცხოვრისის 
მოწყობა 

294,5 38,3 256,3 294,5 38,3 256,3 294,5 38,3 256,3 

 

 

 

 

 



 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია 

02 04 02 01 

განმახორციელებელი: ააიპ - რუსთავის კორპუსი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

653,8 618,7 95% 

1.პროგრამის ფარგლებში მიღებულ იქნა 74 განცხადება, რეაბილიტირებულ იქნა შენობის სახურავები 61 მოცულობით 39445 მ 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
საცხოვრებელი შენობების სახურავების 

რეაბილიტაცია 
02 04 02 02 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საცხოვრებელი შენობების 
სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

    

ხელშეკრულებების ჯამურმა ოდენობამ შეადგინა: 215,0 ათ. ლარი   

მათ შორის  2019 წლის განმავლობაში დასრულდა 1 ხელშეკრულება 

2019 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 46,2 ათ. ლარის ეკონომია 

რეაბილიტირებული სახურავების საერთო მოცულობამ კი შეადგინა 2 380 მ2   

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 
2019 წლის 

გეგმა 

2019 წლის 
საკასო 

შესრულება 

2019 წლის 
ფაქტიური 

შესრულება 

სულ 215,0 168,8 175,0 

შენობების სახურავების გადახურვის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 215,0 168,8 175,0 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარება 

02 04 02 01 
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განმახორციელებელი: ააიპ - რუსთავის კორპუსი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

1 757,9 1 684,6 96% 

1. შიდა წყალ-კანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთებაზე მიღებულია 61 განხცადება, შეკეთებულია 61 მოცულობით 2143 გრ/მ. 

2. სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთებაზე მიღებულია 18 განცხადება, შეკეთებულია 18 მოცულობით 1233 გრ/მ. 

3. სადარბაზოს კარების დამზადება/მონტაჟზე მიღებულია 21 განცხადება, დამზადებულია 21 მოცულობით 210,01 მ2 

4. სადარბაზოს შიდა რემონტიზე მიღებულია 26 განცხადება, დაკმაყოფილებულია 11 განცხადება მოცულობით 748,5 მ2 

5. პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაციაზე მიღებულია 10 განცხადება, დაკმაყოფილებულია 4 
მოცულობით 1675,1 გრ/მ 

6. სადარბაზოებში სართულის უჯრედზე სენსორული განათების მოწყობაზე მიღებულია 39 განცხადება, დაკმაყოფილებულია 26 
მოცულობით 304 ცალი  

7.კორპუსებში სადარბაზოს შესასვლელის რკინა/ბეტონის კონსტრუქციის შეკეთებაზე მიღებულია 11 განცხადება, 
დაკმაყოფილებულია 4 მოცულობით 8 სადარბაზო.  

8. ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირებაზე (წითელ ხაზებში მოქცევა) მიღებულია 3 განცხადება, 
დაკმაყოფილებულია სრულად. 

9. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 31 საბავშვო მოედანს. 

10. ინიცატივების პროგრამის ფარგლებში შემოვიდა 141 განცხადება, 138 ბმა-ს გადაეცა სარემონტო მასალები სხვადასხვა ტიპის 
სამუშაოების სესასრულებლად 

 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-

რეაბილიტაცია 
02 06 01 01 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურის განვითარების და 
ტრანსპორტის  სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა არსებული და ახალი სკვერების 
მოწყობა/სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რისთვისაც 

    

2019 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 6 ტენდერი   

2019 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 6 ხელშეკრულება 
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ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 371,7 ათ. ლარი   

მათ შორის  2019 წლის განმავლობაში დასრულდა 8 ხელშეკრულება 

გამრავალწლიანების შედეგად 2020 წელში გადავიდა 86,7 
ათ. ლარის ღირებულების 
სამუშაოები 

2019 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 22,7 ათ. ლარის ეკონომია 

მოწყობილი/რეაბილიტირებული სკვერების საერთო რაოდენობამ შეადგინა 14 ერთეული   

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 
2019 
წლის 
გეგმა 

2019 წლის 
საკასო 

შესრულება 

2019 წლის 
ფაქტიური 

შესრულება 

სულ 373,9 264,5 275,4 

მე-14 მკრ N46, 47, 48 კორპუსთან სკვერის მოწყობა 
მე-19 მკრ N19, 18, 2“, 22-თან სკვერის მოწყობა 

35,6 32,3 34,5 

მე-6 მკრ N2-თან სკვერის მოწყობა 
მე-7ა მკრ N4, 1, ცხრა სართულიანთან სკვერის მოწყობა 

23,2 22,3 22,5 

მე-8 მკრ N10, 11-თან სკვერის მოწყობა 
მე-7 მკრ N16, 17-თან სკვერის მოწყობა 

31,0 28,8 28,8 

მესხიშვილის N6-ის მ/ტ სკვერის მოწყობა 
მესხიშვილის I გას. N9, 7 სკვერის მოწყობა 

22,4 21,6 21,9 

მესხიშვილის II გას. N6-ის მ/ტ ბავშვთა მოედანი 38,7 31,8 37,6 

მე-12 მკ/რ-ში 7-8-9 კორპუსებს შორის სკვერის მოწყობა 47,9 45,0 46,2 

ქ.რუსთავში შარტავას მოედანზე ბიუსტის მიმდებარე ტერიტორიის 
კეთილმოწყობა და შიდა ეზოში სკვერის მოწყობა (ლერმონტოვის 4 და 8, 
გურამიშვილის 5 და 9) 

16,7 12,1 12,1 

რუსთაველის ძეგლის და მემორიალის მოპირკეთება 2,5 1,2 2,5 

რჩეულიშვილის N18 საცხოვრებელი კორპუსის მ/ტ სკვერის მოწყობა 156,0 69,3 69,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია 

02 06 01 01 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა არსებული და ახალი 
სკვერების მოწყობა/სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რისთვისაც 

          

2019 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 2 ტენდერი         

2019 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 2 ხელშეკრულება        

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 1 695,3 ათ. ლარი         

მათ შორის  2019 წლის განმავლობაში დასრულდა 6 ხელშეკრულება        

2019 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 26,4 
ათ. ლარის 
ეკონომია 

       

მოწყობილი/რეაბილიტირებული სკვერების საერთო 
რაოდენობამ შეადგინა 

6 ერთეული               

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 

2019 წლის გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება 
2019 წლის ფაქტიური 

შესრულება 

სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 

სულ 1 719,0 99,6 1 619,4 1 692,6 79,4 1 613,2 1 695,3 79,4 1 615,9 

ფიროსმანისა და დუმბაძის ქუჩებს შორის მდებარე სკვერის 
რეაბილიტაცია (თეატრის მ/ტ) 

618,4 30,9 587,5 615,2 30,8 584,5 615,2 30,8 584,5 

ფალიაშვილის ქუჩის მ/ტ ე.წ. "ჩიკაგოს" სკვერის რეაბილიტაცია 993,6 68,7 924,9 973,0 48,7 924,4 973,0 48,7 924,4 

ქალაქ რუსთავში მესხიშვილის მე-3 გას. N8 და N10-თან სკვერის 
მოწყობა 

20,0   20,0 19,5   19,5 20,0   20,0 

ქალაქ რუსთავში მე-8 მკ/რ N6ა და N6-თან სკვერის მოწყობა 14,6   14,6 14,3   14,3 14,6   14,6 

ქალაქ რუსთავში ქიმიკოსთა კულტურის სახლის უკან სკვერის 
მოწყობა 

57,0   57,0 55,6   55,6 57,0   57,0 

ქალაქ რუსთავში კლდიაშვილის N4-სა და მეგობრობის N31-თან 
სკვერის მოწყობა 

15,4   15,4 15,0   15,0 15,4   15,4 



 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

საზოგადოებრივი სივრცეების ექსპლოატაცია 

02 06 01 02 

განმახორციელებელი: ააიპ - რუსთავსერვის ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

25,0 25,0 100% 

1. დამზადდა საბაღე დასასვენებელი სკამი 200 ცალი. 

2. რესტავრაცია ჩაუტარდა საბაღე დასასვენებელ სკამებს 3 ლოკაციაზე. 

3. რესტავრაცია ჩაუტარდა ერთ საბავშვო  და სპორტულ მოედანს 5 ლოკაციაზე. 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების 

რეაბილიტაცია 
02 06 02 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ფასადების 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რისთვისაც 

    

2019 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 2 ტენდერი   

2019 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 2 ხელშეკრულება 

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 322,2 ათ. ლარი   

მათ შორის  2019 წლის განმავლობაში დასრულდა 2 ხელშეკრულება 

2019 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 21,8 ათ. ლარის ეკონომია 

რეაბილიტირებული ფასადების საერთო რაოდენობამ კი შეადგინა 9 ერთეული   

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 
2019 წლის 

გეგმა 

2019 წლის 
საკასო 

შესრულება 

2019 წლის 
ფაქტიური 

შესრულება 

სულ 344,0 322,2 322,2 

 გრანელის ქუჩის N7-9-11 და გიორგაძის ქუჩა N8 ტკეჩისკედლებიანი 
საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაცია 

123,3 111,7 111,7 

ჩეხოვის ქუჩა N6-8-8ა და გრანელის ქუჩა N23-25 საცხოვრებელი სახლის 
დაზიანებული ფასადების  

220,7 210,5 210,5 



 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია 

02 06 02 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ფასადების 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რისთვისაც 

          

2019 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 1 ტენდერი         

2019 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 1 ხელშეკრულება        

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 2 464,9 ათ. ლარი         

მათ შორის  2019 წლის განმავლობაში დასრულდა 2 ხელშეკრულება        

2019 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 265,4 ათ. ლარის ეკონომია        

რეაბილიტირებული ფასადების საერთო რაოდენობამ კი შეადგინა 15 ერთეული               

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 

2019 წლის გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება 
2019 წლის ფაქტიური 

შესრულება 

სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 

სულ 2 467,0 121,4 2 345,6 2 201,6 106,1 2 095,5 2 313,3 111,7 2 201,6 

ქალაქ რუსთავში გარეჯის ქუჩის #21 საცხოვრებელი კორპუსის 
ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

78,7   78,7 78,7   78,7 78,7   78,7 

კოსტავას გამზირის გაგრძელების ფასადების რეაბილიტაცია 2 388,4 121,4 2 267,0 2 122,9 106,1 2 016,8 2 234,7 111,7 2 122,9 

 

 

 



ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური 
უზრუნველყოფა 

02 06 03 

განმახორციელებელი: ააიპ - რუსთავსერვის ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, 
კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

76,0 74,4 98% 

1. შეძენილ იქნა ,,გირლიანდას" კომპლექტი. 

2. შეძენილ იქნა სხვადასხვა სახის და ზომის სანათები. 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება 

02 07 01 

განმახორციელებელი: ააიპ - რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის 
საწარმო 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, 
კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

975,0 975,0 100% 

1. ავტობუსებს გამოეცვალა დაზიანებული საქარე მინები და გაცვეთილი საბურავები. 

2. განხორციელდა დაზიანებული სავარძლების შეკეთება 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 

02 08 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის 
განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში      

2019 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 4 ტენდერი   

2019 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 4 ხელშეკრულება 

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 411,5 ათ. ლარი   

გამრავალწლიანების შედეგად 2020 წელში გადავიდა 57,0 ათ. ლარის ღირებულების სამუშაოები 

საერთო ჯამში შეძენილ იქნა 27 პროექტი   

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 2019 წლის გეგმა 
2019 წლის საკასო 

შესრულება 
2019 წლის ფაქტიური 

შესრულება 

სულ 436,1 379,1 379,1 

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 436,1 379,1 379,1 



 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 

02 08 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში           

2019 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 3 ტენდერი         

2019 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 3 ხელშეკრულება        

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 94,1 
ათ. 
ლარი 

        

გამრავალწლიანების შედეგად 2020 წელში გადავიდა 113,0 
ათ. ლარის ღირებულების 
სამუშაოები 

      

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 

2019 წლის გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება 
2019 წლის ფაქტიური 

შესრულება 

სულ ადგ. რეგ. ფონდი სულ ადგ. რეგ. ფონდი სულ ადგ. რეგ. ფონდი 

სულ 113,0 0,0 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შეძენა 

113,0   113,0 0,0     0,0     

 

 

 

 

 

 

 



 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების 

ტექნიკური ზედამხედველობა 
02 09 01 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის 
განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში      

2019 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 1 ტენდერი   

2019 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 1 ხელშეკრულება 

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 216,0 ათ. ლარი   

გამრავალწლიანების შედეგად 2020 წელში გადავიდა 58,0 ათ. ლარის ღირებულების მომსახურება 

ზედამხედველობა გაეწია 27 პროექტს   

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 
2019 წლის 

გეგმა 
2019 წლის საკასო 

შესრულება 
2019 წლის ფაქტიური 

შესრულება 

სულ 216,0 158,0 158,0 

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების 
ტექნიკური ზედამხედველობა 

216,0 158,0 158,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა 

02 09 01 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში            

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 825,8 ათ. ლარი         

მათ შორის  2019 წლის განმავლობაში დასრულდა 1 ხელშეკრულება        

2019 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 20,3 ათ. ლარის ეკონომია        

ზედამხედველობა გაეწია 107 პროექტს               

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 

2019 წლის გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება 
2019 წლის ფაქტიური 

შესრულება 

სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. რეგ. ფონდი სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

სულ 846,1 814,3 31,7 825,8 794,1 31,7 825,8 794,1 31,7 

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების 
ტექნიკური ზედამხედველობა 

846,1 814,3 31,7 825,8 794,1 31,7 825,8 794,1 31,7 

 

 

 

 

 

 

 



 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

ექსპერტიზის ხარჯები 

02 09 02 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის 
განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში      

2019 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 1 ხელშეკრულება 

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 70,0 ათ. ლარი   

გამრავალწლიანების შედეგად 2020 წელში გადავიდა 11,3 ათ. ლარის ღირებულების სამუშაოები 

ექსპერტიზა ჩაუტარდა 50 პროექტს   

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 2019 წლის გეგმა 
2019 წლის საკასო 

შესრულება 
2019 წლის ფაქტიური 

შესრულება 

სულ 70,0 58,7 58,7 

ექსპერტიზის ხარჯები 70,0 58,7 58,7 

 

 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 

03 01 

განმახორციელებელი: ააიპ - რუსთავსერვის ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

3 554,8 3 445,5 97% 

1. მოეწყო სანაგვე ურნებისთვის ჯიბეები 42 ცალი. 

2. რესტავრაცია ჩაუტარდა მცირე ზომის სანაგვე ურნებს. 

3. დამზადდა მცირე ზომის სანაგვე ურნები 145 ცალი. 

4. წლის მანძილზე ქალაქის ტერიტორიიდან გატანილ იქნა  28546,2 ტონა ნარჩენი. 

 

 



 

 
1 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება 

03 02 

განმახორციელებელი: ააიპ - რუსთავსერვის ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

1 438,4 1 416,8 99% 

1.ქალაქის მაშტაბით დაირგო 6332 ნერგი. 

2.დარგული ხე მცენარეების მოსარწყავად მოეწყო სარწყავი სისტემა 1429 მეტრამდე სიგრძის. 

3. განხორციელდა მოედნის მულჩილება 2 ლოკაციაზე. 

4. ქალაქის მაშტაბით ჩატარდა სარეველა მცენარეების საწინააღმდეგო შეწამვლითი სამუშაოები. 

5. განხორციელდა ხეების ძირების კირით დამუშავება 1000 ცალის. 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
უპატრონო ცხოველების ოპერირება 

03 03 

განმახორციელებელი: ააიპ - რუსთავსერვის ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

130,6 130,3 100% 

1.სტერილიზაცია ჩაუტარდა 357 მიუსაფარ ძაღლს. 

2.კასტრაცია ჩაუტარდა 219 მიუსაფარ ძაღლს. 

3. მკურნალობა ჩაუტარდა 9 მიუსაფარ ძაღლს. 

4. გაჩუქდა 24 მიუსაფარი ძაღლი. 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 

04 01 

განმახორციელებელი: ააიპ - რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

6 940,3 3 934,5 57% 

1. ბაგა-ბაღების 21 ფილიალში არის 176 ჯგუფი და ბავშვთა რაოდენობა ირიცხება 6428 

2. შეკეთდა მე-40 ფოლიალის ცენტრალური გათბობის ქვაბი 

3. ჩატარდა სარემონტო სამუშაოები ფილიალის ჯგუფებში. 

4. შეიცვალა მე-17 ფილიალის 1 სართულზე ელექტრო სადენები. 

 



 

 
2 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა 
04 02 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურის განვითარების და 
ტრანსპორტის  სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქში არსებულ საბავშვო 
ბაგა-ბაღებში სხვადასხვა სარემონტო სამუშაოები, რისთვისაც 

    

2019 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 6 ტენდერი   

2019 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 6 ხელშეკრულება 

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 285,3 ათ. ლარი   

მათ შორის  2019 წლის განმავლობაში დასრულდა 10 ხელშეკრულება 

2019 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 46,5 ათ. ლარის ეკონომია 

რეაბილიტაცია ჩატარდა 11 საბავშვო ბაგა-ბაღში 

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 
2019 
წლის 
გეგმა 

2019 წლის საკასო 
შესრულება 

2019 წლის 
ფაქტიური 

შესრულება 

სულ 322,0 275,5 284,1 

N36 ბაგა-ბაღის 3 ჯგუფის რეაბილიტაცია 120,0 114,6 114,6 

N36 ბაღის კორიდორში ფანჯრების და გარე კარებების შეცვლა 10,3 9,3 9,3 

N36 ბაგა-ბაღის ფანჯრების შეცვლის სამუშაოები 1,7 0,9 1,7 

N1 საბავშო ბაღის იატაკისა და ჭერის და N33 საბავშო ბაღის ჭერის 
რეაბილიტაცია 

0,5 0,2 0,5 

N20 საბავშო ბაღის სამზარეულოს რემონტი 0,8 0,3 0,8 

ბაგა-ბაღის სახურავის რეაბილიტაცია (საცხოვრებელი სახლების 
სახურავების ხელშეკრულებიდან ნაწილი თანხა) N39 და N32 

34,5 33,0 34,0 

N36  და N27 ბაღის შემოღობვა 38,8 37,4 37,4 

N36 ბაღის გადახურვა 27,0 25,8 25,8 

N27 საბავშო ბაგა-ბაღის ერთი ჯგუფის რეაბილიტაცია 38,5 33,6 38,5 

N18 ბაღის შემოღობვა 50,0 20,4 21,6 

 

 

 

 



 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

04 02 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 
ტრანსპორტის  სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქში არსებულ საბავშვო 
ბაგა-ბაღებში სხვადასხვა სარემონტო სამუშაოები, რისთვისაც 

          

2019 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 4 ტენდერი         

2019 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 4 ხელშეკრულება        

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 697,9 ათ. ლარი         

მათ შორის  2019 წლის განმავლობაში დასრულდა 8 ხელშეკრულება        

2019 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 38,6 ათ. ლარის ეკონომია        

რეაბილიტაცია ჩატარდა 10 საბავშვო ბაგა-ბაღში             

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 

2019 წლის გეგმა 
2019 წლის საკასო 

შესრულება 
2019 წლის ფაქტიური 

შესრულება 

სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 

სულ 687,9 48,2 639,7 649,3 43,3 606,0 677,9 44,8 633,1 

N27 საბავშო ბაღის შენობის გამაგრება გაძლიერება (მეცხ. მე-3N4) 272,2 28,9 243,2 270,3 27,0 243,2 270,3 27,0 243,2 

N8 ბაგა-ბაღის გამაგრება-გაძლიერება 118,9 5,9 112,9 95,4 4,1 91,3 101,2 4,4 96,9 

N25 ბაგა-ბაღის გამაგრება-გაძლიერება 102,2 5,1 97,1 95,9 4,8 91,2 102,2 5,1 97,1 

საბავშვო ბაღის შემოღობვის სამუშაოები (N31 , N23 და N33) 34,5 0,0 34,5 31,1 0,0 31,1 45,1 0,9 44,2 

N20 საბავშო ბაღში ორი სააღმზრდელო ჯგუფის რეაბილიტაცია 82,9 0,0 82,9 80,8 0,0 80,8 82,9 0,0 82,9 

N20 საბავშო ბაღშის სახურავის რეაბილიტაცია 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 

N37 საბავშო ბაღის შემოღობვა 0,8 0,0 0,8 0,2 0,0 0,2 0,6 0,0 0,6 

მე-17 საბავშო ბაღის შენობის ფლიგელების დამაკავსირებელი დერეფნის 
რეაბილიტაცია 

74,9 8,2 66,7 74,1 7,4 66,7 74,1 7,4 66,7 

 



 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა 

04 03 

განმახორციელებელი: ააიპ - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, 
კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

466,3 464,7 100% 

1. შესაბამის პროგრამით წლის მანძილზე ისარგებლობს 150 ბენეფიციარმა და 60 - მა სკოლამდელმა ასაკის აღაზრდელმა 

2. ცენტრში განხორციელდა ადრეული განვითარებისა და ოჯახების მხარდამჭერი ღონისძიებების პროგრამები. 

3. განხორციელდა  სკოლამდელი   ინკლუზიური განათლების პროგრამა.   

4. განხორციელდა  დღის ცენტრის პროგრამა და � შრომითი თერაპიის პროგრამა.  

5. განხორციელდა ინდივიდუალური მომსახურების პროგრამა.  

6. ცენტრში ასევე ხორციელდება წინა წლებში გერმანელი პარტნიორების (აღმოსავლეთ ევროპის საპროექტო ჯგუფი) 
დახმარებით დანერგილი  საცხობის (ჩართულია 2 ბენეფიციარი), სასადილოს (ჩართულია 2 ბენეფიციარი)  და სამრეცხაოს 
(ჩართულია 2 ბენეფიციარი),  პროგრამები, რომლებიც ხელს უწყობს ბენეფიციარებს შრომითი უნარ-ჩვევების შეძენასა და 
განვითარებაში.  

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა/რეაბილიტაცია 
04 04 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საშუალო სკოლებში 
ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია 

    

2019 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 1 ტენდერი   

2019 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 1 ხელშეკრულება 

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 30,1 ათ. ლარი   

მათ შორის  2019 წლის განმავლობაში დასრულდა 1 ხელშეკრულება 

2019 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 0,9 ათ. ლარის ეკონომია 

სარემონტო სამუშაოები შესრულდა 1 საჯარო სკოლაში 

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 
2019 
წლის 
გეგმა 

2019 წლის საკასო 
შესრულება 

2019 წლის 
ფაქტიური 

შესრულება 

სულ 31,0 30,1 30,1 

N7 საჯარო  სკოლის შემოღობვის სამუშაოები 31,0 30,1 30,1 



 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია 

04 04 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საშუალო სკოლებში 
ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია, რისთვისაც 

          

2019 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 22 ტენდერი         

2019 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 35 ხელშეკრულება        

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 1 598,2 
ათ. 
ლარი 

        

მათ შორის  2019 წლის განმავლობაში დასრულდა 33 ხელშეკრულება        

2019 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 170,0 ათ. ლარის ეკონომია        

სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოები შესრულდა 22 საჯარო სკოლაში             

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 

2019 წლის გეგმა 2019 წლის საკასო შესრულება 
2019 წლის ფაქტიური 

შესრულება 

სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 

სულ 1 730,0 0,0 1 730,0 1 560,0 0,0 1 560,0 1 587,0 0,0 1 587,0 

N1 საჯარო სკოლაში  მ/ტ-ზე სორტული მოედნის 
მოწყობა/რეაბილიტაციის სარემონტო სამუშაოები 

57,2   57,2 55,4   55,4 55,4   55,4 

N2 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (სპორტული 
დარბაზის რეაბილიტაცია) 

30,1   30,1 29,5   29,5 30,1   30,1 

N2 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (სველი 
წერტილების რეაბილიტაცი)) 

16,7   16,7 16,0   16,0 16,0   16,0 

N2 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (გათბობის 
სისტემის რეაბილიტაცია))) 

21,9   21,9 21,0   21,0 21,9   21,9 



 

 

N3 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (სპორტული 
დარბაზის რეაბილიტაცია) 

34,8   34,8 32,2   32,2 33,7   33,7 

N3 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (სპორტული 
დარბაზის გადახურვა) 

15,3   15,3 14,6   14,6 14,6   14,6 

N3 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (გათბობის 
სისტემის რეაბილიტაცია) 

29,5   29,5 25,5   25,5 27,5   27,5 

N5 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (მუსიკის კაბინეტის, 
ორი საკლასო ოთახის და კანალიზაციის  გარე ქსელის 
რეაბილიტაცია) 

42,8   42,8 39,9   39,9 42,8   42,8 

N6 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (სპრტული 
დარბაზის და სან-კვანძების რეაბილიტაცია) 

85,9   85,9 85,4   85,4 85,4   85,4 

N7 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (იატაკების 
შეცვლისთვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვა) 

29,6   29,6 29,6   29,6 29,6   29,6 

N8 საჯარო  სკოლის შემოღობვის მოწყობისთვის სარემონტო 
სამუშაოები 

38,8   38,8 37,2   37,2 37,2   37,2 

N9 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (სველი 
წერტილების რეაბილიტაცია) 

69,6   69,6 68,1   68,1 68,1   68,1 

N9 და N16 საჯარო  სკოლაში მ/ტ-ზე ორი სპორტული მოედნის 
სარემონტო სამუშაოები 

119,8   119,8 114,8   114,8 114,8   114,8 

N11 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (დერეფნების დ 
ასან-კვანძების რეაბილიტაცია) 

103,0   103,0 99,4   99,4 99,4   99,4 

N12 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (ღობის 
ნაწილობრივი რეაბილიტაცია 

19,8   19,8 18,0   18,0 19,3   19,3 

N13 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (გადახურვის 
სამუშაოები) 

30,7   30,7 28,6   28,6 28,6   28,6 

N14 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (დერეფნების 
რემონტი) 

55,9   55,9 53,5   53,5 53,5   53,5 

N10 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (სპორტული 
დარბაზის რეაბილიტაცია) 

54,9   54,9 54,9   54,9 54,9   54,9 

N10 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (გათბობის 
მილგაყვანილობის მოწყობა (შეცვლა)) 

70,5   70,5 66,9   66,9 70,5   70,5 

N16 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (გათბობის 
სისტემის რეაბილიტაცია)) 

32,9   32,9 29,2   29,2 30,4   30,4 

N17 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (სპორტული 
დარბაზის, გასახდელების, დერეფნების და სანკვაძის რემონტი) 

88,4   88,4 78,9   78,9 78,9   78,9 



 

 

N18 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (მინი დარბაზის, 
სპორტული დარბაზის და სან. კვანძების რემონტი) 

127,5   127,5 112,9   112,9 112,9   112,9 

N20 საჯარო სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (სველი წერილების 
რეაბილიტაცია 

60,3   60,3 57,8   57,8 57,8   57,8 

N20 საჯარო სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (სველი წერილების 
რეაბილიტაცია 

40,7   40,7 39,9   39,9 39,9   39,9 

N20 და N23 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (ეზოების 
ა/ბ საფარის და სანიაღვრე სსტემის რეაბილიტაცია) 

100,0   100,0 86,4   86,4 94,8   94,8 

N22 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (სპორტული 
დარბაზის გადახურვა) 

42,3   42,3 41,0   41,0 41,0   41,0 

N21 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (სპორტული 
დარბაზის და საკვანძების რემონტი) 

81,4   81,4 57,8   57,8 57,8   57,8 

N23 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (გადახურვის 
ფილის და კიბის ბაქნის გამაგრება) 

1,9   1,9 1,6   1,6 1,9   1,9 

N24 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (სპორტული 
დარბაზის რეაბილიტაცია) 

36,3   36,3 35,9   35,9 35,9   35,9 

N24 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (სველი 
წერტილების რეაბილიტაცია) 

43,5   43,5 42,5   42,5 42,5   42,5 

N26 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (სველი 
წერილების რეაბილიტაცია და სპორტული დარბაზების 
რეაბილიტაცია) 

68,8   68,8 61,3   61,3 64,9   64,9 

N26 საჯარო  სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (გათბობის 
სისტემის რეაბილიტაცია) 

25,0   25,0 24,4   24,4 25,0   25,0 

დარჩენილი რესურსი 54,3   54,3 0,0     0,0     

 

 

 

 

 

 

 



 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
რაგბის კლუბის ხელშეწყობა 

05 01 01 01 

განმახორციელებელი: ააიპ - რაგბის კლუბი "რუსთავის ხარები" 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

345,6 345,0 100% 

1. საქართველოს თოთხმეტწლამდელთა ჩემპიონატში ,,რუსთავის ხარები“-ს გუნდი ჩემპიონი გახდა, ასევე ამავე გუნდმა 
საქართველოს შვიდკაცა ჩემპიონატში დაიკავა მეორე ადგილი. 

2. საქართველოს  ,,ა“(თვარმეტწლამდე) ლიგის ჩემპიონატში ,,რუსთავის ხარები“-ს გუნდმა დაიკავა მესამე საპრიზო ადგილი. 

3. საქართველოს ,,დიდი 10“-ის ჩემპიონატში  ,,რუსთავის ხარებ“-მა დაიკავა მეორე ადგილი და მიიღო ვერცხლის მედლები. 
ასეთი შედეგი გუნდს არ ჰქონია 1994 წლის შემდეგ რაც დიდი მიღწევაა.   

4. ასევე ჩატარდა გამოჩენილი ქართველი მორაგბის რუსთავის მკვიდრის დავით ზირაქაშვილის ტურნირი ბავშვებს შორის. 

 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

საკალათბურთო კლუბის ხელშეწყობა 
05 01 01 02 

განმახორციელებელი: შპს - საკალათბურთო კლუბი - ,,რუსთავი 1991" 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

860,0 855,8 100% 

1. გუნდის მიერ მოგებულ იქნა ქორქია საკანდელიძის თასი. 

2. საქართველოს ჩემპიონატის გარდამავალ ეტაპზე  2019-2020 წლის სეზონის გათამაშებაზე გუნდი იბრძვის უმაღლესი 
მიზნებისთვის 

 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 

05 01 02 

განმახორციელებელი: ააიპ - ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტისა და ახალგაზრდობის 
განვითარების ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული 
სამუშაოები, კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

1 205,6 1 200,8 100% 

1. ჩატარდა შშმ პირთა შორის სპორტული შეჯიბრებები. 



 

 
1 

2. ჩატარდა ა. წივწივაძის ღია ჩემპიონატი ნიჩბოსნობაში  

3. ჩატარდა ოთარ ხმელიძის სახელობის საკალათბურთო ტურნირი. 

4. ჩატარდა თემურ ყაზარაშვილის სახელობის ტურნირი ჭიდაობაში. 

5. ჩატარდა არაოლიმპიური სპორტული ღონისძიება ,,სპორტული თევზჭერა", ,,მხიარული სტარტები" და ,,ველორბოლა". 

6. სპორტულ ობიექტებზე მოეწყო გათბობის სისტემა. 

7.წახალისდა სტიპენდიით წარჩინებული სპორცმენები.  

 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, 

რეაბილიტაცია, მშენებლობა 
05 01 03 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურის განვითარების და 
ტრანსპორტის  სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სპორტული და საბავშვო 
ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა, რისთვისაც 

    

2019 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 12 ტენდერი   

2019 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 12 ხელშეკრულება 

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 1 636,8 ათ. ლარი   

მათ შორის  2019 წლის განმავლობაში დასრულდა 13 ხელშეკრულება 

გამრავალწლიანების შედეგად 2020 წელში გადავიდა 264,3 
ათ. ლარის ღირებულების 
სამუშაოები 

2019 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 210,1 ათ. ლარის ეკონომია 

სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდა 28 საბავშვო/სპორტულ მოედანზე 

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 
2019 წლის 

გეგმა 

2019 წლის 
საკასო 

შესრულება 

2019 წლის 
ფაქტიური 

შესრულება 

სულ 1 879,0 1 404,5 1 539,8 

მესხიშვილის N16-სა და ლეონიძის N12,14 კორპუსებს შორის მინი 
სტადიონის მოწყობა და ფიროსმანისა და კომუნალების ქუჩების კვეთაზე 
მდებარე მინი სტადიონის მოწყობა 

89,8 82,9 82,9 

მეგობრობის N2-ის მ/ტ-ზე მინი სტადიონის მოწყობა, 
მეგობრობის N10-ის მ/ტ-ზე მინი სტადიონის მოწყობა, 
თბილისის N2-ის მ/ტ-ზე მინი სტადიონის მოწყობა 

147,8 134,7 134,7 

თოდრიის III ჩიხის N1-ის მ/ტ-ზე მინი სტადიონის მოწყობა 
რჩეულიშვილის N4-ის მ/ტ-ზე მინი სტადიონის მოწყობა 
მეგობრობის N35-37 კორპუსებთან მინი სტადიონის მოწყობა 
მესხიშვილის N11-13 კორპუსებთან მინი სტადიონის მოწყობა 

167,0 72,3 167,0 
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დონეცკელ მეტალურგთა I გასასვლელის N3-ის მიმდ. ტერიტორიაზე მინი 
სპორტული მოედნის მოწყობა 

116,0 109,0 109,0 

კოსტავას N21-ის მიმდ. ტერიტორიაზე მინი სპორტული მოედნის 
მოწყობა 

71,5 0,0 0,0 

მე-11 მკრ. N1 კორპუსის მიმდ. ტერიტორიაზე მინის სპორტული მოედნის 
მოწყობა 
ნიკოლაძის ქუჩის მ/ტ მინი სპორტული მოედანი 

111,7 107,4 107,4 

ბარნოვის N8-თან, თოდრიას N3-თან და 21 მკრ. N6-თან სტადიონის 
მოწყობა/რეაბილიტაცია 

135,8 122,0 128,4 

კულტურისა და დასვენების პარკში სპორტულ გამაჯანსაღებელი კუთხის 
მოწყობა 

27,0 0,0 25,8 

მშენებელთა ქუჩაზე N28-30 და გომელაურის N1-3 კორპუსებს შორის მინი 
სპორტული მოედნის მოწყობა 
რუსთაველის N50-ში მრავალფუნქციური მოედანის მოწყობა 
ტაშკენტის N5-ის მ/ტ მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 

160,6 147,7 147,7 

კრივის დარბაზის რეაბილიტაცია 135,8 0,0 0,0 

კრივის დარბაზის სახურავის რეაბილიტაცია 0,3 0,2 0,3 

ლესელიძის ქ. სახანძროსთან, ფიროსმანის N13-თან, 20 მკრ N1-თან 
დამაიაკოვსკის გასას. N7-თან სპორტული მოედნის მოწყობა 

73,8 48,3 56,6 

სტადიონზე ჭაბურღილის ავზის რეაბილიტაცია 57,0 0,0 0,0 

მე-12 მკრ-ის N7,8,9 კორპუსებთან არსებული სპორტული მოედნის 
რეაბილიტაცი 
მე-11 მკ/რ N1 სპორტული მოედანზე ხელოვნური ბალახის დაგება 

59,4 57,4 57,4 

ცენტრალური სტადიონის გვერდით სათადარიგო სტადიონის მოწყობა 455,4 454,7 454,7 

მშენებელთა ქუჩაზე  სათადარიგო სტადიონზე გრანულის ბურთულების 
მოყრა  

70,0 67,9 67,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

05 01 03 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 
ტრანსპორტის  სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სპორტული და საბავშვო 
ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა, რისთვისაც 

          

2019 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 1 ტენდერი         

2019 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 1 ხელშეკრულება        

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 438,6 ათ. ლარი         

მათ შორის  2019 წლის განმავლობაში დასრულდა 3 ხელშეკრულება        

2019 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 12,9 ათ. ლარის ეკონომია        

სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდა 10 საბავშვო/სპორტულ მოედანზე           

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 

2019 წლის გეგმა 
2019 წლის საკასო 

შესრულება 
2019 წლის ფაქტიური 

შესრულება 

სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 

სულ 439,6 50,6 389,0 426,7 48,0 378,7 432,2 48,6 383,6 

მე-7 მკრ N6, 5-თან, N25-26-27-თან, N24-თან, N10-თან, მე-11 მკრ N7-თან, მე-12 
მკრ N1-თან და მე-20 მკრ N6-თან სპორტული მოედნების 
მოწყობა/რეაბილიტაცია 

187,2 24,6 162,6 176,2 23,1 153,2 180,7 23,6 157,1 

მეგობრობის გამზირის N45 ის მიმდებარედ ბავშვთა გასართობი მოედნების 
მოწყობა 

1,8 0,0 1,8 0,9 0,0 0,9 1,8 0,0 1,8 

21-ე მკრ N3-ის მიმდებარედ საფეხბურთო და საკალათბურთო სპორტული 
მოედნის მოწყობა და რჩეულიშვილის N4-ის მ/ტ მინი სპორტული მოედნის 
რეაბილიტაცია 

250,6 25,9 224,6 249,6 25,0 224,6 249,6 25,0 224,6 



 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება 

05 02 01 01 

განმახორციელებელი: ააიპ - ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტისა და ახალგაზრდობის 
განვითარების ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული 
სამუშაოები, კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

1 688,2 1 661,6 98% 

1. შეძენილ იქნა სამუსიკო სკოლებისთვის მუსიკალური ინსტრუმენტები. 

2. განხორციელდა ღონისძიებები, რომლები ემსახურება შშმ პირების ჩართულობასა და ინტეგრაციას საზოგადოებაშო 
ცნობიერების ამაღლების გზით. 

3. განხორციელდაცენტრის თანამშრომელთა კვალიფიკახიის ამაღლება გადამზადება. 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
თეატრის ხელშეწყობა 

05 02 01 02 

განმახორციელებელი: ააიპ - გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის 
მუნიცუპალური თეატრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, 
კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

802,3 799,2 100% 

1. წლის მანძილზე დადგმული და ნათამაშები იყო 7 სპექტაკლის პრემიერა. 

2. წლის მანძილზე შესრულდა სპექტაკლები ნათამაშები იქნა 83-  ჯერ. 

3. წლის მანძილზე დამსწრეთა რაოდენობამ შეადგინა 9306 მაყურებელი. 

4. განხორციელებულ იქნა გასვლითი სპექტაკლები 4 ქალაქში. 

 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
მუზეუმის ხელშეწყობა 

05 02 01 03 

განმახორციელებელი: ააიპ -რუსთავის ისტორიული მუზეუმი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, 
კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

270,0 269,9 100% 

1. 2019 წელს მუზეუმი მოემსახურა 6567 ვიზიტორს. 
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2. წლის განმავლობაში მომზადდა და მოეწყო 19 დროებითი გამოფენა და 4 ღონისძიება-აქცია. 

3. მომზადდა და 22 თებერვალს ამოქმედდა ახალი საგანმანათლებლო პროგრამა  
   „ საქართველოს და შიდა კომფლიქტები 1918-21 წწ. (აფხაზეთი და სამაჩაბლო)“, 

4. განხორციელდა პროგრამა „მსოფლიოს არაორდინალური მუზეუმები“ 

5. სისტემატიურად ტარდებოდა მუზეუმი წინა წლებში დაგეგმილი პროგრამები. 

6. ქალაქის საჯარო სკოლების IV კლასის მოსწავლეთა მონაწილეობით ჩატარდა ტრადიციული ვიქტორინა-კონკურსის „მუზეუმი - 
რუსთავის ისტორიის კვალდაკვალ“  III  ტური. გამარჯვებულ მოსწავლეებს და მათ პედაგოგებს გადაეცათ სიგელები და ფასიანი 
საჩუქრები. 

7. კოლექციის სახით შემოვიდა და აღრიცხვაზე აყვანილ იქნა გარდაბნის რაიონის სოფ. ლემშვენიერასთან მიმდებარე მშრალი 
ხევის  დაზვერვითი სამუშაოების შედეგად მოპოვებული მასალა (სულ 205 ექსპონატი). 

8. მაის-ივნისში  მუზეუმში შემოვიდა, აღრიცხვაზე ავიდა მუზეუმის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ ბოსტანქალაქისა და 
გოგებაშვილის ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიაზე გადარჩენითი არქეოლოგიური სამუშაოების შედეგად მოპოვებული მასალა, 
სულ  34 არტეფაქტი. ამათგან: 4 რკინის, 26 ბრინჯაოს, 3 თიხისა და 3 ქვისაა დამზადებული. 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა 

05 02 01 04 

განმახორციელებელი: ააიპ - რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის 
სახელობის მტავარი ბიბლიოთეკა 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული 
სამუშაოები, კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

335,3 335,2 100% 

1.წლის მანძილძე ბიბლიოთეკების სტატისტიკურმა მაჩვენებელმა შეადგინა: მკითხველი-7810, დამსწრეთა რაოდენობამ-43032, 
გაცემამ-72926, შედგა-78 გამოფენა, გაიმართა - 218 ღონისძიება. 

2. ასევე განხორციელდა 12 გრძელვადიანი პროექტი. 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება 
05 02 02 

განმახორციელებელი: ააიპ - ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტისა და ახალგაზრდობის 
განვითარების ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული 
სამუშაოები, კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

657,2 654,8 100% 

1. კულტურისა და დასვენების პარკში განხორციელდა პროექტი ,,ხეზე კვეთა" და  კოსტავას გამზირზე დაიდგა ქანდაკება ,,გოგონა 
სარკისებრი გულით". 

2.  განხორციელდა ანტისაოკუპაციო გამოფენა სახელწოდებით საზღვარი აქედან შორია. 

3. ლიტერატურული მიმართულებით მოეწყო ღონისძიებები ,,აჩუქე წიგნი", ,,ღია ცის ქვეშ აკრეფილი სიტყვები" და,, კონკურსი 
ქართულ კალიგრაფიაში". 

4. განხორციელდა ღონისძიება ,,წარმატებული ქალები ქალაქის წარმატებისთვის". 
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები 
05 03 01 

განმახორციელებელი: ააიპ - ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტისა და ახალგაზრდობის 
განვითარების ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული 
სამუშაოები, კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

327,2 292,8 89% 

1.განხორციელდა სხვადასხვა ღონისძიებები ,,ეტალონი", ,,მხიარულთა და საზრიანთა" კონკურსი, „რუსთავის მოდელირება“, 
„ტრენინგები პროექტის წერაში“, „სემინარები დრამატურგიაში“ „სასწავლო წლის დაწყების დღისამი მიძღვნილი 
ახალგაზრდული დღეები“, „ევროპის დღეები“, „საზაფხულო ლაშქრობა - ბანაკი“  

2. რუსთაველი ახალგაზრდები წარგზავნილი იქნენ დელეგატებად პოლონეთში საერთაშორისო კონფერენციაზე “GDYNIA 
ADVANCED BUSINESS WEEK 2019”. 

3. მოეწყო ანიმაციური ფილმების ჩვენება რუსთავში, ასევე ქალაქის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეები მივლინებულ იქნენ 
ბათუმში ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალზე.  

 

კოდი 
ინიციატივების თანადაფინანსების პროგრამა 

05 03 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული 
განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ფონდ „ორბელიანის“ მხარდაჭერით სხვადასხვა საზოგადოებრივი საუბნო და საქალაქო აქტივობები. 

 

 

06 00 - მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს 

უზრუნველყოფა 06 01 01 

განმახორციელებელი: ააიპ - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს 
უზრუნველყოფის ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული 
სამუშაოები, კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

301,1 300,8 100% 

1. განხორციელდა პიდზედამხედველობა 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. 
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კოდი 
მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება 

06 02 01 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა უფასო სასადილოს პროგრამით მოსარგებლე 1800 ბენეფიციარის ყოველდღიური 
კვებით მომსახურება.  

 

კოდი 
სარიტუალო მომსახურებები 

06 02 02 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა  10 ბენეფიციარის სარიტუალო მომსახურების ხარჯის დაფარვა. 

 

კოდი 
შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე 

06 02 03 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 11 066 ბენეფიციარის სასმელი წყლის გადასახადზე შეღავათის დაწესება. 

 

კოდი 
შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 

06 02 04 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

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

280 240 ბენეფიციართა მგზავრობა. 
2. ვეტერანებისთვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა 38 763 

ბენეფიციართა მგზავრობა. 
3. ზოგიერთი ა(ა)იპ-ის და სსიპ-ის თანამშრომელთათვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი, რომლის ფარგლებშიც 

განხორციელდა 140 995  ბენეფიციარის მგზავრობა. 
4. შშმ პირთათთვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა  6 770  ბენეფიციარის 

მგზავრობა.  
 

კოდი 
ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები 

06 02 05 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა შემდეგი ღონისძიებები, კერძოდ: 
1. ომის ვეტერანთა კომუნალური მომსახურების დაფარვის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა 57 

ბენეფიციარის დახმარება. 
2. მინდობითი ოჯახების კომუნალური მომსახურების დაფარვის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა 171 

ბენეფიციარის კომუნალური გადასახადების დაფარვის უზრუნველყოფა. 
3. ოპერაციული მკურნალობის მომსახურების დაფარვის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა 171 

ბენეფიციარის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება. 
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4. C ჰეპატიტით დაავადებულთა სამედიცინო კვლევის დაფინანსების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა 
160 ბენეფიციარის კვლევის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება. 

5. რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახების კომუნალური გადასახადის დაფარვის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც 
განხორციელდა 84 ბენეფიციარის  კომუნალური გადასახადების დაფარვის უზრუნველყოფა. 

 

კოდი 
უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება 

06 02 06 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 4 ბენეფიციარის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა თითო 
ბენეფიციარზე 300 ლარის ოდენობით. 

 

კოდი 
რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა 

06 02 07 

ა(ა)იპ - რუსთავის მოხუცებულთ სახლი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მარტოხელა და სოციალურად დაუცველი 42 ბენეფიციარის მოვლა-პატრონობა. 

 

კოდი 
მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება 

06 02 08 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 1541 ბენეფიციარის  მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ხარჯების ანაზღაურება. 

 

კოდი 
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 

06 02 09 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 7 177 ბენეფიციარის  ყოველთიური დახმარება თითო შვილზე 25 ლარის ოდენობით. 

 

კოდი საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური 
დახმარება 

06 02 10 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 137 ბენეფიციარის  ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 300 ლარის ოდენობით. 

 

კოდი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 
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06 02 11 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა შემდეგი ღონისძიებები, კერძოდ: 
1. აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა, რომლის 

ფარგლებშიც განხორციელდა 215 ბენეფიციარის მომსახურებით უზრუნველყოფა. 
2. შშმ პირთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა 1 413 ბენეფიციარის 

კომუნალი მომსახურების უზრუნველყოფა. 
3. მკვეთრად შშმ ტოტალურ უსინათლოთა გამცილებელის პროგრამა, რომლის მომსახურებითაც წლის მანძილზე 

ისარგებლა 6 ბენეფიციარმა.   
 

კოდი 
სტუდენტთა სოციალური დახმარება 

06 02 12 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 529 ბენეფიციარის მატერიალური დახმარება, კერძოდ სწავლის საფასურის 
ანაზღაურება და მგზავრობის უზრუნველყოფა. 

 

კოდი 
სოციალური დახმარებების პროგრამა 

06 02 13 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 1 832 ბენეფიციარის ერთჯერადი ერთჯერადი წახალისება. 

 

კოდი სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის 
პროგრამა 

06 02 14 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 5 ბენეფიციარის დამოუკიდებელი ცხოვრების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. 

 

კოდი 
დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა 

06 02 15 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 56 ბენეფიციარის მატერიალური დახმარება. 
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01 00 - წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 

01 02 04 

განმახორციელებელი: ააიპ - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალური არქივი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

99,3 96,8 97% 

1. წლის მანძილზე მიღებულ განცხადებათა რაოდენობამ შეადგინა 967 ერთეული. 

2. დადებითად დაკმაყოფილებულ იქნა 630 განცხადება.  

3. მოხდა ხის სტელაჟების ჩანაცვლება ლითონის სტელაჟებით. 

4.  საარქივო დაცვაზე შესანახად მიღებული დოკუმენტაცია - 4226 ერთეული. 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
ქვემო ქართლის რეგიონალური განვითრების სააგენტოს 

ხელშეწყობა 
01 02 05 

განმახორციელებელი: ააიპ - ქვემო ქართლის რეგიონალური განვითრების სააგენტო 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, 
კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

50,0 50,0 100% 

1. მოძიებულ იქნა ჰიმალაის მარილის საწარმო რუსთავში (იაპონურ-პაკისტანური ინვესტიცია). 

2. მოძიებულ იქნა ქართულ-ეგვიპტური ინვესტიცია ქალაქ რუსთავში.  

3. განხორციელდა სამუშაო შეხვედრების ერვროპელ ბიზმესმენებთან. 

4.  სააგენტოს მიერ მომზადდა ორი ვიდეო კლიპი, რომელიც რეგიონის ტურიზმის პოტენციალს და ,,გერმანული" სოფელ 
ასურეთი ღირშესანიშნაობებს ეხება. 
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განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 

2019 წლის მდგომარეობით გაფორმებულ იქნა 281 ხელშეკრულება საერთო ღირებულებით 28 261,1 ათ. ლარი. 

მათ შორის: 

➢ გამარტივებული შესყიდვის შედეგად - 128 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 996,2 ათ ლარი, მათ შორის: 

• გამარტივებული შესყიდვა (მონეტარული ზღვრების გათვალისწინებით და კანონით გათვალისწინებული სხვა 

შემთხვევა) – 100 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 147,4 ათ. ლარი. 

• გადაუდებელი აუცილებლობის ფარგლებში - 17 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 571,5 ათ. ლარი. 

• ექსკლუზიური უფლებამოსილების, ნორმატიული აქტით დადგენილი და საქ. მთავრობის დადგენილებით 

განსაზღვრული ნორმების ფარგლებში - 11 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 277,3 ათ ლარი. 

➢ ელექტრონული ტენდერის შედეგად - 117 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 26 673,3 ათ. ლარი. 

➢ კონსოლიდირებული ტენდერის შედეგად - 36 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 591,6 ათ. ლარი. 
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ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი 

იურიდიული პირების ფინანსური ანგარიში 

 

ა(ა)იპ - "ქ.რუსთავის მუნიციპალური არქივი 

დასახელება 
სულ წლის 

გეგმა 
სულ წლის 

ფაქტი 

შემოსულობები       99 320,00             96 784,52       

შემოსულობები       99 320,00             96 784,52       

შემოსავლები       99 320,00             96 784,52       

სხვა შემოსავლები (მუნიციპალური ბიუჯეტი)       99 320,00             96 784,52       

გადასახდელები       99 320,00             96 784,52       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                       9                            -         

ხარჯები       95 780,00             93 244,52       

შრომის ანაზღაურება       64 495,00             64 185,00       

საქონელი და მომსახურება       31 285,00             29 059,52       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება         7 000,00               7 000,00       

ოფისის ხარჯები       17 434,75             15 892,85       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები          3 430,00               3 138,17       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება          3 420,25               3 028,50       

არაფინანსური აქტივები         3 540,00               3 540,00       

ნაშთის ცვლილება                      -                              -         

ზრდა (დაგროვება)                      -                              -         

კლება (გამოყენება)                      -                              -         

ბალანსი                      -             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ა(ა)იპ – "ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო" 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,00   1 096,38  

დასახელება 
სულ წლის 

გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

სულ წლის 
ფაქტი 

მ.შ. საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები   260 000,00         210 000,00           50 000,00         259 999,92         210 000,00           49 999,92       

შემოსულობები   260 000,00         210 000,00           50 000,00         259 999,92         210 000,00           49 999,92       

შემოსავლები   260 000,00         210 000,00           50 000,00         259 999,92         210 000,00           49 999,92       

სხვა შემოსავლები (ქვ. ქართლის რეგიონებიდან 
ჩარიცხული თანხები) 

  260 000,00         210 000,00           50 000,00         259 999,92         210 000,00           49 999,92       

გადასახდელები   262 268,57         212 268,57           50 000,00         261 172,11         211 172,19           49 999,92       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                   12                           2                         10                          -                            -                            -         

ხარჯები   258 728,57         208 728,57           50 000,00         257 632,11         207 632,19           49 999,92       

შრომის ანაზღაურება   207 198,00         157 198,00           50 000,00         206 596,92         156 597,00           49 999,92       

საქონელი და მომსახურება     51 062,80           51 062,80                          -             50 567,42           50 567,42                          -         

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
ანაზღაურება 

       6 800,00              6 800,00                          -                6 800,00              6 800,00                          -         

მივლინება        7 027,00              7 027,00                          -                7 026,26              7 026,26                          -         

ოფისის ხარჯები        8 155,43              8 155,43                          -                7 696,27              7 696,27                          -         

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და 
მოვლა-შენახვის ხარჯები  

    26 887,87           26 887,87                          -             26 885,39           26 885,39                          -         

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება         2 192,50              2 192,50                          -                2 159,50              2 159,50                          -         

სხვა ხარჯები           467,77                 467,77                          -                   467,77                 467,77                          -         

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

          467,77                 467,77                          -                   467,77                 467,77                          -         

არაფინანსური აქტივები        3 540,00              3 540,00                          -                3 540,00              3 540,00                          -         

ნაშთის ცვლილება -     2 268,57       -     2 268,57                          -         -     1 172,19       -     1 172,19                          -         

ზრდა (დაგროვება)  0   0                     -          0   0                     -         

კლება (გამოყენება)        2 268,57              2 268,57                          -                1 172,19              1 172,19                          -         

ბალანსი                    -                            -                            -                            -                            -                            -         

 

 



 

 

 

ა(ა)იპ "რუსთავსერვის ცენტრი" 

დასახელება სულ წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

სულ წლის 
ფაქტი 

მ.შ. საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები           7 092 380,00               7 720,00               7 084 660,00          6 924 507,96          6 727,39          6 917 780,57       

შემოსულობები           7 092 380,00               7 720,00               7 084 660,00          6 924 507,96          6 727,39          6 917 780,57       

შემოსავლები           7 092 380,00               7 720,00               7 084 660,00          6 924 507,96          6 727,39          6 917 780,57       

სხვა შემოსავლები (მუნიციპალური ბიუჯეტი)           7 092 835,00               7 720,00               7 085 115,00          6 808 450,30          6 727,39          6 801 722,91       

გადასახდელები           7 092 380,00               7 720,00               7 084 660,00          6 922 618,57          4 838,00          6 917 780,57       

ხარჯები           6 870 430,00               7 720,00               6 862 710,00          6 707 181,11          4 838,00          6 702 343,11       

შრომის ანაზღაურება           1 748 334,00               4 000,00               1 744 334,00          1 742 688,84          3 588,00          1 739 100,84       

საქონელი და მომსახურება           5 086 202,00               3 720,00               5 082 482,00          4 930 241,05          1 250,00          4 928 991,05       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
ანაზღაურება 

          1 839 306,00               1 250,00               1 838 056,00          1 834 487,43          1 250,00          1 833 237,43       

მივლინება                   3 050,00                            -                         3 050,00                  3 016,31                       -                    3 016,31       

ოფისის ხარჯები               669 913,00                  119,00                  669 794,00             655 469,38                       -               655 469,38       

სამედიცინო ხარჯები                 14 462,51                  330,00       
              14 

132,51       
         13 992,50                       -                  13 992,50       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  

                36 180,00                            -         
              36 

180,00       
         35 780,20                       -                  35 780,20       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები  

              464 296,00               2 021,00                  462 275,00             393 046,80                       -               393 046,80       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება            2 058 994,49                            -                 2 058 994,49          1 994 448,43                       -            1 994 448,43       

სოციალური უზრუნველყოფა                 35 794,00                            -         
              35 

794,00       
         34 151,22                       -                  34 151,22       

სხვა ხარჯები                       100,00                            -                            100,00                     100,00                       -                       100,00       

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

                      100,00                            -                            100,00                     100,00                       -                       100,00       

არაფინანსური აქტივები               221 950,00                            -                    221 950,00             215 437,46                       -               215 437,46       

ნაშთის ცვლილება                                -                              -                                      -                    1 889,39          1 889,39                               -         

ზრდა (დაგროვება)                                -                              -                                      -                    1 889,39          1 889,39                               -         

კლება (გამოყენება)                                -                              -                                      -          0   0                          -         

ბალანსი                                -                              -                                      -         -                  0,00                       -         -                  0,00       



 

ააიპ - „რუსთავის კორპუსი“ 

დასახელება სულ წლის გეგმა სულ წლის ფაქტი 

შემოსულობები       2 411 700,00             2 303 339,45       

შემოსულობები       2 411 700,00             2 303 339,45       

შემოსავლები       2 411 700,00             2 303 339,45       

სხვა შემოსავლები (მუნიციპალური ბიუჯეტი)       2 411 700,00             2 303 339,45       

გადასახდელები       2 411 700,00             2 303 339,45       

ხარჯები       2 140 660,00             2 040 023,58       

შრომის ანაზღაურება          282 880,00                278 422,89       

საქონელი და მომსახურება          123 500,00                105 937,85       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება             12 960,00                  10 304,46       

ოფისის ხარჯები             20 930,00                  19 361,88       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები              21 500,00                  20 348,99       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება              68 110,00                  55 922,52       

სოციალური უზრუნველყოფა               6 280,00                     6 188,45       

სხვა ხარჯები       1 728 000,00             1 649 474,39       

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული          653 600,00                644 966,00       

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული       1 074 400,00             1 004 508,39       

არაფინანსური აქტივები          271 040,00                263 315,87       

ნაშთის ცვლილება                            -                                   -         

ზრდა (დაგროვება)                            -                                   -         

კლება (გამოყენება)                            -                                   -         

ბალანსი                            -                                   -         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

შპს - „რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო“ 

დასახელება 
სულ წლის 

გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

სულ წლის 
ფაქტი 

მ.შ. საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები      1 461 600,00              486 600,00               975 000,00                1 451 990,00             476 990,00             975 000,00       

შემოსულობები      1 461 600,00              486 600,00               975 000,00                1 451 990,00             476 990,00             975 000,00       

შემოსავლები      1 461 600,00              486 600,00               975 000,00                1 451 990,00             476 990,00             975 000,00       

სხვა შემოსავლები (მგზავრთა გადაყვანის მომსახურებიდან 
შემოსული თანხები) 

     1 461 600,00              486 600,00               975 000,00                1 451 990,00             476 990,00             975 000,00       

გადასახდელები      1 461 600,00              486 600,00               975 000,00                1 447 455,27             472 455,27             975 000,00       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                       113                                 5                            108                                     -                                 -                                 -         

ხარჯები      1 457 600,00              482 600,00               975 000,00                1 444 434,77             469 434,77             975 000,00       

შრომის ანაზღაურება          591 150,00              122 950,00               468 200,00                    591 017,95             122 817,95             468 200,00       

საქონელი და მომსახურება          856 966,00              350 166,00               506 800,00                    847 727,01             340 927,01             506 800,00       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება            26 000,00                 26 000,00                                -                        26 000,00                26 000,00                               -         

ოფისის ხარჯები            28 150,00                 28 150,00                                -                        26 717,03                26 717,03                               -         

სამედიცინო ხარჯები 
                 

550,00       
               550,00                                -         

                     
221,00       

              221,00                               -         

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  

             2 500,00                   2 500,00                                -         
                     

937,50       
              937,50                               -         

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები  

         771 366,00              264 566,00               506 800,00                    770 797,19             263 997,19             506 800,00       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება             28 400,00                 28 400,00                                -                        23 054,29                23 054,29                               -         

სხვა ხარჯები              9 484,00                   9 484,00                                -                          5 689,81                  5 689,81                               -         

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

             9 484,00                   9 484,00                                -                          5 689,81                  5 689,81                               -         

არაფინანსური აქტივები              4 000,00                   4 000,00                                -                          3 020,50                  3 020,50                               -         

ნაშთის ცვლილება                           -                                  -                                  -                          4 534,73                  4 534,73                               -         

ზრდა (დაგროვება)                           -                                  -                                  -                          4 534,73                  4 534,73                               -         

კლება (გამოყენება)                           -                                  -                                  -          0   0                          -         

ბალანსი                           -                                  -                                  -                                       -                                 -                                 -         



 

 

 

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

დასახელება 
სულ წლის 

გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

სულ წლის ფაქტი 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები        6 975 100,00                34 800,00              6 940 300,00                   6 959 327,05             24 823,50                6 934 503,55       

შემოსულობები        6 975 100,00                34 800,00              6 940 300,00                   6 959 327,05             24 823,50                6 934 503,55       

შემოსავლები        6 975 100,00                34 800,00              6 940 300,00                   6 959 327,05             24 823,50                6 934 503,55       

სხვა შემოსავლები (მუნიციპალური ბიუჯეტი და ფასიანი 
წრეები) 

       6 975 100,00                34 800,00              6 940 300,00                   6 959 327,05             24 823,50                6 934 503,55       

გადასახდელები        6 976 841,51                36 541,51              6 940 300,00                   6 961 067,54             26 563,99                6 934 503,55       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                         915                              18                               897                                        -                              -                                       -         

ხარჯები        6 851 697,51                36 541,51              6 815 156,00                   6 835 924,44             26 563,99                6 809 360,45       

შრომის ანაზღაურება        4 390 050,00                      800,00              4 389 250,00                   4 388 749,50                            -                  4 388 749,50       

საქონელი და მომსახურება        2 397 447,51                35 741,51              2 361 706,00                   2 383 262,51             26 563,99                2 356 698,52       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება              41 044,54                20 541,54                    20 503,00                         37 078,50             16 576,10                      20 502,40       

მივლინება                   291,00                               -                           291,00                               290,21                            -                             290,21       

ოფისის ხარჯები           869 727,97                15 199,97                 854 528,00                       864 372,34               9 987,89                   854 384,45       

კვების ხარჯები        1 318 066,00                               -                1 318 066,00                   1 313 216,63                            -                  1 313 216,63       

სამედიცინო ხარჯები                4 962,00                               -                        4 962,00                           4 961,84                            -                          4 961,84       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  

             28 209,00                               -                      28 209,00                         28 208,20                            -                        28 208,20       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები  

               6 140,00                               -                        6 140,00                           6 139,83                            -                          6 139,83       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება            129 007,00                               -                   129 007,00                       128 994,96                            -                     128 994,96       

სოციალური უზრუნველყოფა              58 350,00                               -                      58 350,00                         58 069,15                            -                        58 069,15       

სხვა ხარჯები                5 850,00                               -                        5 850,00                           5 843,28                            -                          5 843,28       

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

               5 850,00                               -                        5 850,00                           5 843,28                            -                          5 843,28       

არაფინანსური აქტივები           125 144,00                               -                   125 144,00                       125 143,10                            -                     125 143,10       

ნაშთის ცვლილება -              1 741,51       -          1 741,51                                   -         -                   1 740,49       -       1 740,49                                     -         

ზრდა (დაგროვება)  0   0                              -          0   0                                -         

კლება (გამოყენება)                1 741,51                  1 741,51                                   -                             1 740,49               1 740,49                                     -         

ბალანსი                             -                                 -                                     -                                          -                              -                                       -         



 

 

 

 

 ააიპ - „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი“ 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  43 289,84     

დასახელება 
სულ წლის 

გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

სულ წლის  
ფაქტი 

მ.შ. საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები        591 430,00                125 150,00                466 280,00             544 118,40             79 394,48             464 723,92       

შემოსულობები        591 430,00                125 150,00                466 280,00             544 118,40             79 394,48             464 723,92       

შემოსავლები        591 430,00                125 150,00                466 280,00             544 118,40             79 394,48             464 723,92       

სხვა შემოსავლები (მუნიციპალური ბიუჯეტი)        591 430,00                125 150,00                466 280,00             544 118,40             79 394,48             464 723,92       

გადასახდელები        591 430,00                125 150,00                466 280,00             560 687,62             95 963,70             464 723,92       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                        79                                  9                                70                               -                              -                                -         

ხარჯები        582 040,00                125 150,00                456 890,00             551 297,62             95 963,70             455 333,92       

შრომის ანაზღაურება        406 220,00                  60 720,00                345 500,00             400 075,25             55 331,20             344 744,05       

საქონელი და მომსახურება        166 030,00                  64 430,00                101 600,00             141 540,37             40 632,50             100 907,87       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
ანაზღაურება 

         29 580,00                     6 030,00                  23 550,00                29 032,86               5 765,00               23 267,86       

მივლინება          19 140,00                  15 300,00                     3 840,00                16 574,54             12 826,94                 3 747,60       

ოფისის ხარჯები          32 660,00                  11 250,00                  21 410,00                25 350,97               3 945,70               21 405,27       

წარმომადგენლობითი ხარჯები            6 530,00                                 -                       6 530,00                  6 520,78                            -                   6 520,78       

კვების ხარჯები          24 500,00                                 -                    24 500,00                24 421,96                            -                 24 421,96       

სამედიცინო ხარჯები                760,00                                 -                          760,00                     745,67                            -                       745,67       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და 
მოვლა-შენახვის ხარჯები  

           8 010,00                                 -                       8 010,00                  8 003,63                            -                   8 003,63       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება           44 850,00                  31 850,00                  13 000,00                30 889,96             18 094,86               12 795,10       

სოციალური უზრუნველყოფა            8 900,00                                 -                       8 900,00                  8 795,00                            -                   8 795,00       

არაფინანსური აქტივები            9 390,00                                 -                       9 390,00                  9 390,00                            -                   9 390,00       

ნაშთის ცვლილება                         -                                   -                                   -         -       16 569,22       -    16 569,22                              -         

ზრდა (დაგროვება)                         -                                   -                                   -          0   0                         -         

კლება (გამოყენება)                         -                                   -                                   -                  16 569,22             16 569,22                              -         

ბალანსი                         -                                   -                                   -                                 -                              -                                -         

 



 

 

 

ააიპ - რაგბის კლუბი ,,რუსთავის ხარები'' 

დასახელება სულ წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

სულ წლის ფაქტი 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები             989 203,00                643 603,00                   345 600,00                       973 673,82                     628 664,00                 345 009,82       

შემოსულობები             989 203,00                643 603,00                   345 600,00                       973 673,82                     628 664,00                 345 009,82       

შემოსავლები             989 203,00                643 603,00                   345 600,00                       973 673,82                     628 664,00                 345 009,82       

სხვა შემოსავლები (მუნიციპალური ბიუჯეტი)             989 203,00                643 603,00                   345 600,00                       973 673,82                     628 664,00                 345 009,82       

გადასახდელები             989 203,00                643 603,00                   345 600,00                       973 673,82                     628 664,00                 345 009,82       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                             24                                 -                                       -                                          -                                        -                                    -         

ხარჯები             989 203,00                643 603,00                   345 600,00                       973 673,82                     628 664,00                 345 009,82       

შრომის ანაზღაურება             844 554,00                523 744,00                   320 810,00                       831 243,82                     511 024,00                 320 219,82       

საქონელი და მომსახურება             127 661,00                102 871,00                      24 790,00                       125 442,00                     100 652,00                   24 790,00       

მივლინება                22 340,00                  22 340,00                                     -                           22 165,00                       22 165,00                                  -         

ოფისის ხარჯები                     500,00       
                 

500,00       
                              -                                 285,00                             285,00                                  -         

სამედიცინო ხარჯები                10 000,00                  10 000,00                                     -                              9 845,00                          9 845,00                                  -         

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  

               12 500,00                  12 500,00                                     -                           12 469,00                       12 469,00                                  -         

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები  

               13 740,00                  13 740,00                                     -                           13 353,00                       13 353,00                                  -         

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                 68 581,00                  43 791,00                      24 790,00                         67 325,00                       42 535,00                   24 790,00       

სხვა ხარჯები                16 988,00                  16 988,00                                     -                           16 988,00                       16 988,00                                  -         

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

               16 988,00                  16 988,00                                     -                           16 988,00                       16 988,00                                  -         

ნაშთის ცვლილება                               -                                   -                                       -                                          -                                        -                                    -         

ზრდა (დაგროვება)                               -                                   -                                       -                                          -                                        -                                    -         

კლება (გამოყენება)                               -                                   -                                       -                                          -                                        -                                    -         

ბალანსი                               -                                   -                                       -         -                           0,00                                      -                                    -         

 



 

 

შპს - საკალათბურთო კლუბი - რუსთავი 1991 

დასახელება სულ წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

სულ წლის 
ფაქტი 

მ.შ. საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები          930 000,00                  70 000,00                860 000,00                925 762,34             70 000,00                855 762,34       

შემოსულობები          930 000,00                  70 000,00                860 000,00                925 762,34             70 000,00                855 762,34       

შემოსავლები          930 000,00                  70 000,00                860 000,00                925 762,34             70 000,00                855 762,34       

სხვა შემოსავლები (მუნიციპალური ბიუჯეტი)          930 000,00                  70 000,00                860 000,00                925 762,34             70 000,00                855 762,34       

გადასახდელები          930 000,00                  70 000,00                860 000,00                924 936,92             69 174,58                855 762,34       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                          37                                 -                                  37                                 -                              -                                   -         

ხარჯები          930 000,00                  70 000,00                860 000,00                924 936,92             69 174,58                855 762,34       

შრომის ანაზღაურება          199 494,00                                 -                  199 494,00                199 340,00                            -                  199 340,00       

საქონელი და მომსახურება          730 506,00                  70 000,00                660 506,00                725 596,92             69 174,58                656 422,34       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
ანაზღაურება 

         599 106,00                  12 000,00                587 106,00                596 174,86             11 779,93                584 394,93       

მივლინება              6 247,00                                 -                       6 247,00                    6 247,00                            -                      6 247,00       

ოფისის ხარჯები              9 026,65                    1 426,65                     7 600,00                    8 335,80               1 411,65                    6 924,15       

წარმომადგენლობითი ხარჯები                  500,00                                 -                          500,00                        440,79                            -                          440,79       

სამედიცინო ხარჯები              6 890,00                    1 800,00                     5 090,00                    6 606,85               1 718,75                    4 888,10       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  

             4 900,00                                 -                       4 900,00                    4 559,00                            -                      4 559,00       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და 
მოვლა-შენახვის ხარჯები  

             1 310,00                                 -                       1 310,00                    1 307,50                            -                      1 307,50       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება           102 526,35                  54 773,35                  47 753,00                101 925,12             54 264,25                  47 660,87       

ნაშთის ცვლილება                           -                                   -                                   -                          825,42                  825,42                                 -         

ზრდა (დაგროვება)                           -                                   -                                   -                          825,42                  825,42                                 -         

კლება (გამოყენება)                           -                                   -                                   -          0   0                            -         

ბალანსი                           -                                   -                                   -                                   -                              -                              -         

 

 

 



 

 

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

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  3 797,25     

დასახელება სულ წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

სულ წლის ფაქტი 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები        3 960 975,75                       528 600,75              3 432 375,00              3 837 661,39             450 196,29                3 387 465,10       

შემოსულობები        3 960 975,75                       528 600,75              3 432 375,00              3 837 661,39             450 196,29                3 387 465,10       

შემოსავლები        3 960 975,75                       528 600,75              3 432 375,00              3 837 661,39             450 196,29                3 387 465,10       

სხვა შემოსავლები (მუნიციპალური და სხვა დაფინანსება)        3 960 975,75                       528 600,75              3 432 375,00              3 837 661,39             450 196,29                3 387 465,10       

არაფინანსური აქტივები              35 000,00                                        -                      35 000,00                    33 690,00                               -                        33 690,00       

გადასახდელები        3 964 773,00                       532 398,00              3 432 375,00              3 769 032,31             381 567,21                3 387 465,10       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                         419                                       50                               369                                   -                                 -                                       -         

ხარჯები        3 804 273,00                       515 024,00              3 289 249,00              3 637 564,95             371 194,30                3 266 370,65       

შრომის ანაზღაურება        1 843 297,00                       238 900,00              1 604 397,00              1 817 707,11             215 504,26                1 602 202,85       

საქონელი და მომსახურება        1 751 352,00                       225 971,00              1 525 381,00              1 618 005,49             113 205,30                1 504 800,19       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
ანაზღაურება 

           884 286,00                         31 020,00                 853 266,00                 869 242,41                24 765,44                    844 476,97       

მივლინება              27 947,00                           8 500,00                    19 447,00                    27 201,40                  7 773,84                      19 427,56       

ოფისის ხარჯები            304 464,00                         48 998,00                 255 466,00                 287 589,75                36 777,53                    250 812,22       

წარმომადგენლობითი ხარჯები              23 636,00                           5 000,00                    18 636,00                    14 036,00                  1 000,00                      13 036,00       

სამედიცინო ხარჯები                5 922,00                           5 000,00                         922,00                      4 468,36                  3 688,36                            780,00       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  

               5 800,00                           1 800,00                      4 000,00                      4 000,00                               -                          4 000,00       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები  

             26 452,00                           5 900,00                    20 552,00                    23 089,77                  3 300,00                      19 789,77       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება             472 845,00                       119 753,00                 353 092,00                 388 377,80                35 900,13                    352 477,67       

სოციალური უზრუნველყოფა              16 530,00                                        -                      16 530,00                    16 440,67                               -                        16 440,67       

სხვა ხარჯები            193 094,00                         50 153,00                 142 941,00                 185 411,68                42 484,74                    142 926,94       

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

           193 094,00                         50 153,00                 142 941,00                 185 411,68                42 484,74                    142 926,94       

არაფინანსური აქტივები            160 500,00                         17 374,00                 143 126,00                 131 467,36                10 372,91                    121 094,45       

ნაშთის ცვლილება -              3 797,25       -                   3 797,25                                   -                      68 629,08                68 629,08                                     -         

ზრდა (დაგროვება)  0   0                              -                      68 629,08                68 629,08                                     -         

კლება (გამოყენება)                3 797,25                           3 797,25                                   -          0   0                                -         

ბალანსი 
-   -   -   -   -   -   



 

 

 

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

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი 17734,8      

დასახელება სულ წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

სულ წლის ფაქტი 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები               907 650,00                     105 350,00                     802 300,00                      895 929,06                  96 716,75               799 212,31       

შემოსულობები               907 650,00                     105 350,00                     802 300,00                      895 929,06                  96 716,75               799 212,31       

შემოსავლები               907 650,00                     105 350,00                     802 300,00                      895 929,06                  96 716,75               799 212,31       

სხვა შემოსავლები (მუნიციპალური და სხვა 
შემოსავლები) 

              907 650,00                     105 350,00                     802 300,00                      895 929,06                  96 716,75               799 212,31       

გადასახდელები               925 384,00                     123 084,00                     802 300,00                      904 327,74               105 115,43               799 212,31       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                               92                                        3                                     89                                       -                                   -                                  -         

ხარჯები               828 961,00                     112 084,00                     716 877,00                      815 416,96               101 585,43               713 831,53       

შრომის ანაზღაურება               626 194,00                        22 420,00                     603 774,00                      618 587,83                  14 952,25               603 635,58       

საქონელი და მომსახურება               200 738,00                        89 414,00                     111 324,00                      195 603,77                  86 383,18               109 220,59       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
ანაზღაურება 

                74 182,27                        50 582,47                       23 599,80                        74 182,27                  50 582,47                 23 599,80       

მივლინება                   1 770,00                          1 770,00                                      -                             1 455,00                    1 455,00                                -         

ოფისის ხარჯები                 91 995,40                        22 990,80                       69 004,60                        88 297,58                  21 330,76                 66 966,82       

წარმომადგენლობითი ხარჯები                   7 662,29                          3 162,29                          4 500,00                           6 843,76                    2 343,76                    4 500,00       

სამედიცინო ხარჯები                       519,60                                       -                               519,60                              519,60                                 -                         519,60       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  

                  5 989,40                          3 989,40                          2 000,00                           5 976,18                    3 989,40                    1 986,78       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და 
მოვლა-შენახვის ხარჯები  

                  8 618,76                          3 818,76                          4 800,00                           8 443,91                    3 643,91                    4 800,00       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                  10 000,28                          3 100,28                          6 900,00                           9 885,47                    3 037,88                    6 847,59       

სოციალური უზრუნველყოფა                   1 379,00                                       -                            1 379,00                              579,36                                 -                         579,36       

სხვა ხარჯები                       650,00                             250,00                             400,00                              646,00                       250,00                       396,00       

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

                      650,00                             250,00                             400,00                              646,00                       250,00                       396,00       

არაფინანსური აქტივები                 96 423,00                        11 000,00                       85 423,00                        88 910,78                    3 530,00                 85 380,78       

ნაშთის ცვლილება -               17 734,00       -               17 734,00                                      -         -                  8 398,68       -            8 398,68                                -         

ზრდა (დაგროვება)  0   0                                 -          0   0                           -         

კლება (გამოყენება)                 17 734,00                        17 734,00                                      -                             8 398,68                    8 398,68                                -         

ბალანსი                                -                                         -                                        -                                         -                                   -                                  -         



 

 

 

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

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  82,91     

დასახელება სულ წლის გეგმა 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

სულ წლის ფაქტი 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები             338 800,00               3 500,00                    335 300,00               336 349,54               1 104,91             335 240,44       

შემოსულობები             338 800,00               3 500,00                    335 300,00               336 349,54               1 104,91             335 240,44       

შემოსავლები             338 800,00               3 500,00                    335 300,00               336 349,54               1 104,91             335 240,44       

სხვა შემოსავლები (მუნიციპალური და სხვა 
მომსახურებიდან) 

            338 800,00               3 500,00                    335 300,00               336 349,54               1 104,91             335 240,44       

გადასახდელები             338 800,00               3 500,00                    335 300,00               336 343,94               1 103,50             335 240,44       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                             53                             4                                    49                                -                              -                                -         

ხარჯები             328 160,00               3 500,00                    324 660,00               325 703,94               1 103,50             324 600,44       

შრომის ანაზღაურება             253 650,00               2 100,00                    251 550,00               252 161,36                  613,00             251 548,36       

საქონელი და მომსახურება               74 010,00               1 400,00                       72 610,00                 73 042,58                  490,50               72 552,08       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
ანაზღაურება 

                2 700,00                            -                           2 700,00                   2 700,00                            -                    2 700,00       

ოფისის ხარჯები               55 720,00               1 000,00                       54 720,00                 54 773,50                     90,50               54 683,00       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  

                3 000,00                            -                           3 000,00                   3 000,00                            -                    3 000,00       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები  

                1 700,00                            -                           1 700,00                   1 688,23                            -                    1 688,23       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                10 890,00                  400,00                       10 490,00                 10 880,85                  400,00               10 480,85       

სხვა ხარჯები                     500,00                            -                              500,00                       500,00                            -                       500,00       

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

                    500,00                            -                              500,00                       500,00                            -                       500,00       

არაფინანსური აქტივები               10 640,00                            -                         10 640,00                 10 640,00                            -                 10 640,00       

ნაშთის ცვლილება                              -                              -                                        -                                  -                         1,41                              -         

ზრდა (დაგროვება)                              -                              -                                        -                                  -                         1,41                              -         

კლება (გამოყენება)                              -                              -                                        -                                  -          0                         -         

ბალანსი                              -                              -                                        -                                  -                              -                                -         

 



 

 

 

ააიპ - „რუსთავის ისტორიული მუზეუმი“ 

დასახელება 
სულ წლის 

გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

სულ წლის 
ფაქტი 

მ.შ. საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები        321 167,36             51 167,36             270 000,00                  323 262,11             53 380,43               269 881,68       

შემოსულობები        321 167,36             51 167,36             270 000,00                  323 262,11             53 380,43               269 881,68       

შემოსავლები        321 167,36             51 167,36             270 000,00                  323 262,11             53 380,43               269 881,68       

სხვა შემოსავლები (მუნიციპალური დაფინანსება და 
საკუთარი სახსრები) 

       321 167,36             51 167,36             270 000,00                  323 262,11             53 380,43               269 881,68       

გადასახდელები        323 500,00             53 500,00             270 000,00                  322 711,17             52 829,49               269 881,68       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                        42                          15                             27                                   -                              -                                   -         

ხარჯები        278 270,00             53 500,00             224 770,00                  277 491,72             52 829,49               224 662,23       

შრომის ანაზღაურება        190 588,00             14 888,00             175 700,00                  190 332,28             14 634,63               175 697,65       

საქონელი და მომსახურება          87 157,00             38 187,00               48 970,00                    86 634,44             37 769,86                  48 864,58       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
ანაზღაურება 

         45 811,00             27 822,00               17 989,00                    45 632,47             27 643,95                  17 988,52       

ოფისის ხარჯები          26 035,76               8 816,00               17 219,76                    25 958,61               8 798,31                  17 160,30       

წარმომადგენლობითი ხარჯები            1 000,00                            -                    1 000,00                      1 000,00                            -                      1 000,00       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები  

               649,00                  649,00                              -                            602,50                  602,50                                 -         

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება           13 661,24                  900,00               12 761,24                    13 440,86                  725,10                  12 715,76       

სხვა ხარჯები                525,00                  425,00                     100,00                          525,00                  425,00                       100,00       

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

               525,00                  425,00                     100,00                          525,00                  425,00                       100,00       

არაფინანსური აქტივები          45 230,00                            -                 45 230,00                    45 219,45                            -                    45 219,45       

ნაშთის ცვლილება -          2 332,64       -       2 332,64                              -                            550,94                  550,94                                 -         

ზრდა (დაგროვება)  0   0                         -                            550,94                  550,94                                 -         

კლება (გამოყენება)            2 332,64               2 332,64                              -          0   0                            -         

ბალანსი                         -                              -                                -                                     -                              -                                   -         

 

 



 

 

ა(ა)იპ - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  384.86       

დასახელება 
სულ წლის 

გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მიზნობრივი 

ტრანსფ. 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

ნაზარდი 
კვარტლის 

ფაქტი 

მ.შ. საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მიზნობრივი 
ტრანსფ. 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები    331 005,14             29 915,14          287 690,00             13 400,00          327 086,48             26 330,00          287 506,48             13 250,00       

შემოსულობები    331 005,14             29 915,14          287 690,00             13 400,00          327 086,48             26 330,00          287 506,48             13 250,00       

შემოსავლები    331 005,14             29 915,14          287 690,00             13 400,00          327 086,48             26 330,00          287 506,48             13 250,00       

სხვა შემოსავლები (მომსახურებიდან 
გაწევიდან შემოსული საკუთარი, 
მუნიციპალური და სახელმწიფო ბიუჯეტი) 

   331 005,14             29 915,14          287 690,00             13 400,00          327 086,48             26 330,00          287 506,48             13 250,00       

გადასახდელები    331 390,00             30 300,00          287 690,00             13 400,00          327 051,67             26 295,19          287 506,48             13 250,00       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                    53                             7                          43                             3                            -                              -                              -                              -         

ხარჯები    327 850,00             30 300,00          284 150,00             13 400,00          323 511,67             26 295,19          283 966,48             13 250,00       

შრომის ანაზღაურება       69 725,00             11 900,00             57 825,00                            -               69 075,00             11 250,00             57 825,00                            -         

საქონელი და მომსახურება    258 125,00             18 400,00          226 325,00             13 400,00          254 436,67             15 045,19          226 141,48             13 250,00       

შრომითი ხელშეკრულებით 
დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება 

   220 900,00             11 200,00          198 000,00             11 700,00          220 587,50             11 200,00          197 837,50             11 550,00       

ოფისის ხარჯები       19 077,50               2 800,00             14 677,50               1 600,00             16 267,72                            -               14 667,72               1 600,00       

სამედიცინო ხარჯები         6 500,00                  500,00               5 900,00                  100,00               5 998,46                            -                 5 898,46                  100,00       

ტრანსპორტის და ტექნიკის 
ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 
ხარჯები  

      10 440,00               3 900,00               6 540,00                            -               10 375,49               3 845,19               6 530,30                            -         

სხვა დანარჩენი საქონელი და 
მომსახურება  

        1 207,50                            -                 1 207,50                            -                 1 207,50                            -                 1 207,50                            -         

არაფინანსური აქტივები         3 540,00                            -                 3 540,00                            -                 3 540,00                            -                 3 540,00                            -         

ნაშთის ცვლილება -          384,86       -          384,86                            -                              -                       34,81                     34,81                            -                              -         

ზრდა (დაგროვება)  0   0                       -                              -                       34,81                     34,81                            -                              -         

კლება (გამოყენება)            384,86                  384,86                            -                              -          0   0                       -                              -         

ბალანსი                      -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -         

 

 



 

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

დასახელება სულ წლის გეგმა 
ნაზარდი კვარტლის 

ფაქტი 

შემოსულობები                  430 000,00                   424 440,72       

შემოსულობები                  430 000,00                   424 440,72       

შემოსავლები                  430 000,00                   424 440,72       

სხვა შემოსავლები (მუნიციპალური დაფინანსება)                  430 000,00                   424 440,72       

გადასახდელები                  430 000,00                   424 440,72       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                                  36                                    -         

ხარჯები                  415 960,00                   410 602,82       

შრომის ანაზღაურება                  264 524,00                   263 303,23       

საქონელი და მომსახურება                  146 636,00                   142 528,16       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება                       1 000,00                        1 000,00       

ოფისის ხარჯები                    55 312,00                     54 452,19       

კვების ხარჯები                    71 955,00                     71 887,36       

სამედიცინო ხარჯები                       7 800,00                        7 538,46       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული 
ხარჯები  

                      2 064,00                        2 064,00       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                        3 005,00                        3 004,15       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                        5 500,00                        2 582,00       

სოციალური უზრუნველყოფა                       4 800,00                        4 771,43       

არაფინანსური აქტივები                    14 040,00                     13 837,90       

ნაშთის ცვლილება                                   -                                      -         

ზრდა (დაგროვება)                                   -                                      -         

კლება (გამოყენება)                                   -                                      -         

ბალანსი                                   -         -          

 


