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ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში 

 

ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით: 

დასახელება 2017 წლის გეგმა 2017 წლის ფაქტი 

შემოსავლები 37 472,7 37 763,8 

გადასახადები 13 900,0 14 077,0 

გრანტები 18 338,8 17 758,7 

სხვა შემოსავლები 5 233,9 5 928,1 

ხარჯები 31 678,4 30 181,1 

შრომის ანაზღაურება 3 606,5 3 540,0 

საქონელი და მომსახურება 3 490,5 3 060,6 

პროცენტი 294,5 294,5 

სუბსიდიები 18 044,3 17 854,9 

გრანტები 3,8 3,3 

სოციალური უზრუნველყოფა 2 720,1 2 541,9 

სხვა ხარჯები 3 518,7 2 885,8 

საოპერაციო სალდო 5 794,3 7 582,7 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8 358,7 6 522,5 

ზრდა  10 858,7 8 095,8 

კლება 2 500,0 1 573,3 

მთლიანი სალდო -2 564,4 1 060,2 

ფინანსური აქტივების ცვლილება -4 941,6 -1 018,4 

კლება 4 941,6 1 018,4 

ვალუტა და დეპოზიტები 4 941,6 1 018,4 

ვალდებულებების ცვლილება -2 377,2 -2 078,6 

კლება 2 377,2 2 078,6 

საშინაო 2 377,2 2 078,6 

ბალანსი 0,0 0,0 
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შემოსულობები 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2017 წლის შემოსულობების ნაწილის 

დამტკიცებულმა გეგმამ შეადგინა 34 074,2 ათ. ლარი, (ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N181, 

22.12.2016წ. დადგენილების თანახმად; სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016392), მათ შორის: 

გადასახადების გეგმა განისაზღვრა 13 900,0 ათ. ლარით, სხვა შემოსავლების გეგმა 4 425,0 ათ. ლარით, არაფინანსური 

აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავლის გეგმა 2 500,0 ათ. ლარით, გრანტების გეგმა 11 673,7 ათ. ლარით 

(საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 479,9 ათ. ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი 10 693,8 ათ. ლარი, 

მიზნობრივი ტრანსფერი 500,0 ათ. ლარი), ფინანსური აქტივების კლება - 1 575,5 ათ. ლარი. 2017 წლის შემოსულობების 

გეგმის წლიური პარამეტრები დაზუსტდა და განისაზღვრა 44 914,3 ათ. ლარით, მათ შორის: გადასახადები - 13 900,0 ათ. 

ლარით, სხვა შემოსავლები - 4 425,0 ათ. ლარით, არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავალი - 2 500,0 ათ. 

ლარით, ფინანსური აქტივების კლება - 4 941,6 ათ. ლარით, გრანტები - 18 338,8 ათ. ლარით (საერთაშორისო 

ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 636.7 ათ. ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი 10 693,8 ათ. ლარი, მიზნობრივი 

ტრანსფერი 500,0 ათ. ლარი, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი - 6 508,4 ათ. ლარი). 

2017 წლის განმავლობაში შემოსავლებითა და ტრანსფერებით ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების საკასო 

შესრულებამ შეადგინა - 39 337,0 ათ. ლარი, მათ შორის: გადასახადების ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა - 14 077,0 ათ. 

ლარი; სხვა შემოსავალმა შეადგინა – 5 928,1 ათ. ლარი; არაფინანსური აქტივების კლებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ 

შეადგინა – 1 573,3 ათ. ლარი; ფინანსური დახმარებიდან მიღებული შემოსავლები შესრულდა 17 758,7 ათ. ლარით, მათ 

შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 152,3 ათ. ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი 

ჩამოირიცხა - 10 693,8 ათ. ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 

500,0 ათ. ლარი და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან - 6 412,7 ათ. ლარი. 

 

 

შემოსულობების ანალიზური ცხრილი 
ათას ლარებში 

შემოსულობების დასახელება 2016 წელი 
2017 წელი 

გეგმა ფაქტი 

1. შემოსავლები, მათ შორის: 38 695,1 37 472,7 37 763,8 

გადასახადები 14 451,4 13 900,0 14 077,0 

გრანტები 19 373,6 18 338,8 17 758,7 

სხვა შემოსავლები 4 870,1 5 233,9 5 928,1 

2. არაფინანსური აქტივების კლება 1 272,2 2 500,0 1 573,3 

სულ 39 967,3 39 972,7 39 337,0 
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შესრულება ეკონომიკური კლასიფიკაციით 

 

 

 

 

გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2017 წლის გასავლის ნაწილის გეგმამ შეადგინა 

44 914,3 ათ. ლარი, მთლიანმა საკასო ხარჯმა – 40 355,4 ათ. ლარი. კონკრეტული მუხლების მიხედვით: შრომის 

ანაზღაურება დაფინანსდა გეგმის - 98%–ით, საქონელი და მომსახურება – 88%-ით, სასესხო ვალდებულებების პროცენტი – 

100%-ით, სუბსიდია – 99%–ით, გრანტები – 89%-ით, სოციალური უზრუნველყოფა – 93%-ით, სხვა ხარჯები – 82%-ით, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა – 75%-ით, ვალდებულებების კლება – 87%-ით. 

 

გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2017 წლის ხარჯვითი ნაწილის გეგმამ შეადგინა 

42 537,1 ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ 38 276,9 ათ. ლარი, გეგმის 90%. 

დაფინანსების საერთო მოცულობიდან საერთო დანიშნულების მომსახურების ხარჯზე მოდის - 16%, თავდაცვაზე 

და უსაფრთხოებაზე - 1%, ეკონომიკურ საქმიანობაზე - 15%, გარემოს დაცვაზე - 7%, საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე - 

19%, განათლება, დასვენება, კულტურასა და რელიგიაზე - 34% და ჯანდაცვასა და  სოციალურ დაცვაზე - 8%. 

შრომის ანაზღაურება 

9% 

საქონელი და 

მომსახურება 

8% 

პროცენტი 

1% 

სუბსიდიები 

44% 

გრანტები 

0% 

სოციალური 

უზრუნველყოფა 

6% 

სხვა ხარჯები 

7% 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 

20% 

ვალდებულებების 

კლება 

5% 
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გადასახდელების ანალიზური ცხრილი 
ათას ლარებში 

დასახელება 
2016 წელი 

ფაქტი 

2017 წელი 

გეგმა ფაქტი 

1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 7 023,6     6 360,1     6 066,4     

2. თავდაცვა და უსაფრთხოება 261,1     329,5     235,9     

3. ეკონომიკური საქმიანობა 5 471,3     7 743,7     5 712,8     

4. გარემოს დაცვა 2 914,8     2 732,1     2 672,1     

5. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 10 889,1     8 007,5     7 240,6     

6. განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 12 929,8 14 120,9 13 284,6 

7. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 3 615,0 3 243,2 3 064,4 

ჯამი 43 104,8     42 537,1     38 276,9     

 
 
 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 

დასახელება 
2017 წლის 

გეგმა 

2017 წლის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 6 360,1     6 066,4     95 

წარმომადგენლობითი ორგანო 1 194,0     1 119,7     94 

აღმასრულებელი ორგანო 4 145,2     3 979,7     96 

სარეზერვო ფონდი 316,2     272,7     86 

თვითმმართველობის ვალდებულებების დაფარვა (პროცენტი) 295,5     294,5     100 

რუსთავის მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 104,8     102,7     98 

იურიდიული დახმარების ცენტრის ხელშეწყობა 140,5     133,7     95 

ინფორმაციის დამუშავების და ანალიზის ცენტრის ხელშეწყობა 114,0     113,3     99 

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

 

 

თავდაცვა და უსაფრთხოება 

დასახელება 
2017 წლის 

გეგმა 

2017 წლის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

თავდაცვა და უსაფრთხოება 329,5     235,9     72 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 329,5     235,9     72 
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ეკონომიკური საქმიანობა 

დასახელება 
2017 წლის 

გეგმა 

2017 წლის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

ეკონომიკური საქმიანობა 7 743,7     5 712,8     74 

გზების რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 3 543,2     2 728,5     77 

გზების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 2 189,7     1 926,6     88 

ქუჩაში ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების მოწყობა/რეაბილიტაცია 624,2     280,7     45 

საქალაქო ტრანსპორტის გაჩერებებზე საინფორმაციოს ტაბლოების 

მოწყობა/რეაბილიტაცია 
70,0     65,3     93 

ენერგოეფექტურობის ხელშეწყობა 3,5       0 

მუნიციპალური ავტოტრასპორტი 561,1     559,9     100 

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა 751,9     151,8     20 

განმარტება:  

1. ქუჩაში ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების მოწყობა/რეაბილიტაცია - ზოგადი ხედვის კამერებზე გამოცხადებული 

ტენდერის ჩაშლის გამო აღარ გაფორმდა ხელშეკრულება და შესაბამისად დარჩენილი თანხა მიმდინარე წლის 

ბიუჯეტის დაზუსტების დროს აისახა. 

2. ენერგოეფექტურობის ხელშეწყობა - აქტივობა განხორციელდა მერიის ადმინისტრაციული ხარჯებიდან. 

3. მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა - დონორთან ტერიტორიული ორგანოების შენობების მშენებლობის 

დეტალების შეთანხმებამ, შესაბამისი პროცედურების გათვალისწიებით, გამოიწვია დროის გახანგრძლივება და 

ხარჯების აუთვისებლობა. 

 

 

გარემოს დაცვა 

დასახელება 
2017 წლის 

გეგმა 

2017 წლის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

გარემოს დაცვა 2 732,1     2 672,1     98 

ქალაქ რუსთავის დასუფთავება 2 698,5     2 640,0     98 

წყლისა და სანიაღვრე/საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია 33,6     32,1     96 

 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 

დასახელება 
2017 წლის 

გეგმა 

2017 წლის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 8 007,5     7 240,6     90 

ბინათმშენებლობა 1 388,9     927,5     67 

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 894,0     537,5     60 

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 475,0     370,1     78 

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია 20,0     19,9     99 

კომუნალური მეურნეობის განვითარება 728,1     640,9     88 

სკვერების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია 515,7     491,3     95 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 212,4     149,6     70 

გარე განათება 1 169,5     1 160,7     99 

ქ. რუსთავის გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯი 1 037,6     1 031,2     99 

ქ. რუსთავის გარე განათების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 131,9     129,5     98 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯების საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 4 721,0     4 511,5     96 

ამხანაგობების ხელშეწყობა 1 603,0     1 522,3     95 

ქალაქში არსებული ინფრასტრუქტურისა და გამწვანების მოვლა–პატრონობა 2 609,3     2 592,0     99 

ქალაქში არსებული დეკორატიული კედლებისა და ღობეების რეაბილიტაცია 43,8     42,1     96 
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დასახელება 
2017 წლის 

გეგმა 

2017 წლის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 189,7     147,3     78 

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა (სპეც. ტრანსფერი) 50,5     15,6     31 

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა (ადგილობრივი) 22,7     7,0     31 

დეფექტური აქტებისა და ექსპერტიზის ხარჯები  202,0     185,1     92 

განმარტება:  

1. საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) - აღნიშნული სამუშაო სრულად იქნა 

შესრულებული, სხვაობა გეგმასა და ფაქტიურ შესრულებას შორის გამოწვეულია ეკონომიით, ვინაიდან საპროექტო 

დოკუმენტაცია შესყიდული იყო 2014-2015 წლებში და სამუშაოების შესრულების დროისთვის სახურავების 

მდგომარეობა იყო შეცვლილი, კერძოდ მოსახლეობის გარკვეულმა ნაწილმა საკუთარი ძალებით შეასრულა სამუშაოები. 

2. სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა (სპეც. ტრანსფერი) - ხელშეკრულება გაფორმდა წლის მეორე ნახევარში, 

ობიექტების უმეტეს ნაწილზე ზედამხედველობას უწევდა ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის და კეთილმოწყობის 

სამსახური და 2017 წელს დაგეგმილი პროექტების, მხოლოდ ნაწილი  გადაეცა საზედამხედველოდ კომპანიას, აქედან 

გამომდინარე ვერ იქნა სრულად ათვილებული 2017 წლის გეგმა. 

3. სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა (ადგილობრივი) - ხელშეკრულება გაფორმდა წლის მეორე ნახევარში, 

ობიექტების უმეტეს ნაწილზე ზედამხედველობას უწევდა ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის და კეთილმოწყობის 

სამსახური და 2017 წელს დაგეგმილი პროექტების, მხოლოდ ნაწილი  გადაეცა საზედამხედველოდ კომპანიას, აქედან 

გამომდინარე ვერ იქნა სრულად ათვილებული 2017 წლის გეგმა. 

 

 

განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 

დასახელება 
2017 წლის 

გეგმა 

2017 წლის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

განათლება 7 192,9     7 013,4     98 

სკოლამდელი განათლება 7 192,9     7 013,4     98 

სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა 5 414,8     5 394,4     100 

ბაგა–ბაღების რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 930,4     814,8     88 

ბაგა–ბაღების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 480,7     443,1     92 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის ხელშეწყობა 367,0     361,0     98 

დასვენება, კულტურა და რელიგია 6 928,0     6 271,2     91 

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 3 518,9     2 942,6     84 

სასპორტო სკოლების გაერთიანება 1 165,4     1 157,8     99 

რაგბის კლუბი "რუსთავის ხარები" 280,0     280,0     100 

საკალათბურთო კლუბი "რუსთავი 1991" 650,0     650,0     100 

საფეხბურთო კლუბი "რუსთავის რუსთავი" 9,6     9,5     100 

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია (სპეც. 

ტრანსფერი) 
1 090,3     667,5     61 

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია 

(ადგილობრივი) 
323,6     177,8     55 

მომსახურება კულტურის სფეროში 3 101,5     3 036,1     98 

კულტურული ღონისძიებების ხარჯი 30,8     25,3     82 

სახელოვნებო გაერთიანებების ხელშეწყობა 1 777,3     1 759,3     99 

კულტურის სახლები (თეატრის დაფინანსება) 630,0     616,8     98 

მუზეუმის ხელშეწყობა 188,7     188,0     100 

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 313,6     313,0     100 

კულტურული დაწესებულებების რეაბილიტაცია 161,2     133,8     83 

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 307,7     292,5     95 

ახალგაზრდული ცენტრის ხელშეწყობა 199,1     186,3     94 
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დასახელება 
2017 წლის 

გეგმა 

2017 წლის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

მეუფის რეზიდენციის დახმარება 108,6     106,2     98 

განმარტება:  

1. სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) - დღეის მდგომარეობით, 

ობიექტების გარკვეულ ნაწილზე არ დასრულებულა სამუშაოები, ხელშეკრულებები გახდა მრავალწლიანი და 

შემსრულებელს შეუწყდა ხელშეკრულება მიმდინარე წელს. 

2. სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) - დღეის მდგომარეობით, 

ობიექტების გარკვეულ ნაწილზე არ დასრულებულა სამუშაოები, ხელშეკრულებები გახდა მრავალწლიანი და 

შემსრულებელს შეუწყდა ხელშეკრულება მიმდინარე წელს. 

 

 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 

დასახელება 
2017 წლის 

გეგმა 

2017 წლის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 237,6     235,9     99 

საზ. ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველოფის ცენტრის 

დაფინანსება 
237,6     235,9     99 

სოციალური დაცვა 3 005,7     2 828,5     94 

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 217,1     216,8     100 

მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა 217,1     216,8     100 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 182,6     149,9     82 

აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე ბავშვთა 

რეაბილიტაციის პროგრამა 
89,0     84,6     95 

შშმ პირთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (კომუნალურის დაფინანსება) 93,6     65,2     70 

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 1 217,8     1 167,9     96 

მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა 374,1     373,9     100 

მინიმალური სასურსათო პროგრამა 840,8     792,8     94 

უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება 3,0     1,2     40 

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 16,9     16,9     100 

დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა  

მატერიალური დახმარება 
5,1     5,1     100 

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების 

მატერიალური დახმარება 
11,8     11,8     100 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 234,4     229,9     98 

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 234,4     229,9     98 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები სოციალური დაცვის სფეროში 1 136,9     1 047,2     92 

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 313,2     290,9     93 

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება (მიზნობრივი ტრანსფერი) 3,0     2,7     90 

მარტოხელა სოციალურად დაუცველთა და დევნილთა სარიტუალო მომსახურება 2,3     0,3     13 

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამა 661,3     623,6     94 

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათები სასმელი წყლის გადასახადზე 100,0     77,9     78 

სტუდენტთა სოციალური დახმარება 57,3     51,8     90 

განმარტება:  

1. მარტოხელა სოციალურად დაუცველთა და დევნილთა სარიტუალო მომსახურება - აღნიშნული პროგრამა ფუნქციონირებს 

მომართვიანობის შესაბამისად. 
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შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკაციით 

 

 
 

 

ინფორმაცია ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული ნაშთების მდგომარეობის შესახებ 

ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში 2016 წლის ბოლოს ფულადი სახსრების ნაშთმა, 

რომელიც გაიწერა 2017 წლის ბიუჯეტში შეადგინა 4 941,6 ათ. ლარი, საიდანაც 1 045,5 ათ. ლარი შეადგინა სპეციალური 

ტრანსფერების ნაშთმა, 58.9 ათ. ლარი შეადგინა მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთმა, ხოლო ადგილობრივი სახსრების ნაშთი 

იყო 3 837,2 ათ. ლარი. 

 2017 წლის ბოლოს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული ნაშთი დაფიქსირდა 

4 096,1 ათ. ლარის ოდენობით, საიდანაც 9,1 ათ. ლარი შეადგინა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტების 

ნაშთმა, 2 076,1 ათ. ლარი - სპეციალური ტრანსფერის ნაშთმა, 95,6 ათ. ლარი – მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთმა, ხოლო 

ადგილობრივი ფულადი სახსრების ნაშთი დაფიქსირდა – 1 915,3 ათ. ლარი. 

 

 

 

საერთო 

დანიშნულების 

სახელმწიფო 

მომსახურებაზე 

16% 

თავდაცვა და 

უსაფრთხოება 

0% 

ეკონომიკური 

საქმიანობა 

15% 

გარემოს დაცვა 

7% 

საბინაო-კომუნალური 

მეურნეობა 

19% 

განათლება, დასვენება, 

კულტურა და 

რელიგია 

35% 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვა 

8% 
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2017 წელში განხორციელებული ღონისძიებები 

1. სარეზერვო ფონდის განაწილება 

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2017 წლის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის გეგმა იყო 316,2 ათ. ლარი, ხოლო 

ხარჯმა შეადგინა 272,7 ათ. ლარი. 

N ღონისძიებების დასახელება 
თანხა 

(ათ. ლარები) 

1 
შპს "ბიტ-ტრეველი"-სათვის მოქალაქეების მარინა ბულია-მელქაძე, ლელა ჭაავა, ქეთევან ძამაშვილი, 

ქეთევან გურასაშვილის მგზავრობის საფასურის ნაწილობრივ ასანაზღაურებლად 
1,2 

2 
ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქ. სოფიო კევლიშვილისათვის ფინანსური დახმარების გაწევის 

მიზნით 
3,0 

3 
შპს "ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის მარიამ კოკაიას 

სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
1,2 

4 
შპს "საქართველოს უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის ნინო ცანკაშვილისსწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად  
2,3 

5 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-სათვის მოქ. გიორგი ხარაიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,4 

6 

შპს "მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო"-სათვის მოქ. ეკატერინე 

ხარაიშვილის შვილის, თამთა მაჭარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 

0,7 

7 

სს "კ. ერისთავის სახ. ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-სათვის მოქ. 

გუგუშა მიქაბერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 

1,5 

8 

შპს "კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-სათვის მოქ. იზოლდა შეშაბერიძის 

შვილის, თამარი შუბითიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 

0,4 

9 
შპს "მ. ზოდელავას ჰემატოლოგიური ცენტრი"-სათვის მოქ. ტატიანა ოქრომჭედლიძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1,7 

10 
სს "ჯი პი სი"-სათვის მოქ. დავით შანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების შეძენის 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,5 

11 

შპს "კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-სათვის მოქ. ნაილე კილასონიას 

შვილის, დავით ირმაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 

0,3 

12 
შპს "ქ. რუსთავის #1 დიაგნოსტიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. დავით ჩუტკერაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,4 

13 
შპს "პსპ-ფარმა"-სათის მოქ. შუქური იოსებიძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

შეძენის ხარჯების ასანაზღაურებლად 
4,0 

14 
შპს "ქ. რუსთავის #1 დიაგნოსტიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. ხვიჩა თოდუას ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0,1 

15 

შპს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. თამარი სამხთუაშვილის 

შვილის გელა სანდაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 

0,2 

16 
შპს "ისრაელ-საქართვე;პს სამედიცინო კვლევითი კლინიკა ჰელსიკორი"-სათვის მოქ. გიორგი კაპანაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
2,0 

17 
შპს "პსპ ფარმა"-სათვის მოქ. თეონა ჩერქეზიას ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების შეძენის 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,1 

18 
შპს "სს ჯი პი სი"-სათვის მოქ. თამარი სამხთუაშვილის შვილის გელა სანდაძის ჯანმრთელობისათვის 

საჭირო მედიკამენტების შეძენის ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,04 

19 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალსი"-სათვის მოქ. ქეთევანი დვალიშვილის შვილის, ანასტასია ჩიხრაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,3 
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N ღონისძიებების დასახელება 
თანხა 

(ათ. ლარები) 

20 
ხანძრის შედეგად დაზარალებულისათვის მოქ. მარინა სარიშვილის ფინანსური დახმარების გაწევის 

მიზნით 
5,0 

21 
ხანძრის შედეგად დაზარალებულისათვის მოქ. ვალიდა მუსტაფაევას ფინანსური დახმარების გაწევის 

მიზნით 
4,0 

22 
ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს მოქ. თამარი ნინიაშვილის შვილის, ომარი ნინიაშვილის 

გარდაცვალების გამო ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით 
1,5 

23 
ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს მოქ. რუსუდანი მალუტაშვილის შვილის, ლაშა მალუტაშვილის 

გარდაცვალების გამო ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით 
1,5 

24 

შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-სათვის მოქ. თემური 

კვინიკაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 

0,7 

25 
 შპს  "წმინდა ლაზარეს კლინიკა"-სათვის მოქ. ხათუნა მჭედლიძის შვილის, ნინო იაკობაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,8 

26 
შპს "ქ. რუსთავის #1 დიაგნოსტიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. მამუკა თოიძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0,04 

27 

შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-სათვის მოქ. მაია ხაჩიძის შვილის, ლევან 

კორძახიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად  

2,0 

28 

სს "ინფექციური პათოლოგიის შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული 

ცენტრი"-სათვის მოქ. ხათუნა სილაგაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  

2,5 

29 
შპს "პსპ-აფთიაქი"-სათვის მოქ. ლიანა ტერაშვილის მეუღლის, შუქური იოსებიძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
4,5 

30 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-სათვის მოქ. ირა აქუბარდიას ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0,3 

31 

შპს "მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო"-სათვის მოქ. ილია მირიანაშვილის 

შვილის, დავით მირიანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 

0,1 

32 
შპს "ავერსის კლინიკა"-სათვის მოქ. ლია დოლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,3 

33 

შპს "მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო"-სათვის მოქ. დავითი ბითაძის 

შვილის, ია ბითაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 

0,7 

34 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-სათვის მოქ.  პეტრე ჯაოშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0,3 

35 

შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-სათვის მოქ. ეკატერინე 

გოგოლაძის შვილის, გიორგი ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 

1,0 

36 
შპს "პეტრე სარაჯიშვილის სახელობის ნევროლოგიის ინსტიტუტი"-სათვის მოქ. სოფიკო სიამაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,5 

37 
სსიპ "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის ვლადიმერ ბორცვაძის სწავლის 

საფასურის ასანაზღაურებლად 
1,0 

38 
სს "ჯი პი სი"-სათვის მოქ. ნოდარი ბიძიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

შეძენის ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,3 

39 
შპს "ავერსის კლინიკა"-სათვის მოქ. იასონ კილაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,3 

40 
შპს "ავერსის კლინიკა"-სათვის მოქ. შენგელი წიქარიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,3 

41 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-სათვის მოქ. კახაბერ აფციაურის შვილის მარი 

აფციაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,3 
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42 

ა(ა)იპ "საპროტეზო ორთოპედიული რეაბილიტაციის ქართული ფონდი"-სათვის მოქ. თეიმურაზ 

მთიბელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 

0,3 

43 
შპს "ვი. აი. პი. სტომატოლოგია"-სათვის მოქ. მიმო კაკურიას შვილის, დემეტრე მაღლაფერიძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1,2 

44 
შპს "ავერსის კლინიკა"-სათვის მოქ. ლალი მაჭარაშვილი-ლომიძის შვილის, ლუკა-გიორგი ლომიძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,1 

45 
 შპს "დომინანტი"-სათვის მოქ. მარინე მარტინენკოს ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1,3 

46 

შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-სათვის მოქ. თემური ჯიოშვილის 

შვილის, ლუკა ჯიოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 

1,5 

47 
შპს "კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის ხატია მაჩაიძის სწავლის 

საფასურის ასანაზღაურებლად 
1,1 

48 
სსიპ "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის გიორგი გოგოლაძის სწავლის 

საფასურის ასანაზღაურებლად 
1,1 

49  ხანძრის შედეგად დაზარალებული აჯალ ნიაზალ-ოღლის ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით 3,5 

50 
სსიპ "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის ანი ჭელიძის 

სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0,6 

51 
შპს "კავკასიის უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის თეონა მაჭარაშვილის სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
1,1 

52 
სსიპ "სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის ნინო ზუკაკიშვილის სწავლის 

საფასურის ასანაზღაურებლად 
0,6 

53 
კლინიკა "ლივ ჰოსპიტალ ულუ"-სათვის მოქ. მაგდა პაპიძის შვილის, მიხეილ კახნიაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
3,0 

54 
ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქ. ასმათ ზერეკიძისათვის ფინანსური დახმარების გაწევის 

მიზნით 
2,5 

55 
შპს "ფლაი.ჯი"-სათვის მოქ.ლევან ჯალიაშვილი, ლანა ელბაქიძე, ნია ქერელაშვილი-სათვის 

მგზავრობის საფასურის ასანაზღაურებლად  
2,0 

56 
შპს "პსპ-ფარმა"-სათის მოქ. ავთანდილ შუბითიძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების შეძენის ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,6 

57 

შპს "აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული კლინიკა"-სათვის მოქ. ჯემალ 

გაფრინდაშვილის შვილის გელა გაფრინდაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 

3,0 

58 

სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-სათვის მოქ. ზურაბი კვენიაშვილის დედის ლია 

კვენიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 

3,0 

59 
შპს "მერმისი"-სათვის მოქ. ჩარიდა ღუნაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

შეძენის  ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0,2 

60 
შპს "აუდიოლოგიის ეროვნული ცენტრი"-სათვის მოქ. მაკა ლობჟანიძის შვილის, ირაკლი ხმალაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,2 

61 

შპს "ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრი რეჰაბ"-ისათვის მოქ. თამარ დევიძის შვილის გიორგი 

ბეშკენაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად  

0,9 

62 
შპს "ქ. რუსთავის #1 დიაგნოსტიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. ზაზა ზედელაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0,3 

63 
სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი"-სათვის მოქ. ნოგორა იბრაგიმოვას ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,3 
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64 
შპს "მერმისი"-სათვის მოქ. გია ბარნაბიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,3 

65 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფლიქოლოგიის ინსტიტუტი"-სათვის მოქ. კახაბერ ცოტნიაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,1 

66 
შპს "ავერსის კლინიკი"-სათვის მოქ. კახაბერ ცოტნიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,3 

67 

შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფლიქოლოგიის ინსტიტუტი"-სათვის მოქ. კახაბერ ბოსტოღანაშვილის 

შვილის, გიორგი ბოსტოღანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 

0,5 

68 
შპს "პსპ -ფარმა"-სათვის მოქ. მარია წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების შეძენის 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,2 

69 

შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფლიქოლოგიის ინსტიტუტი"-სათვის მოქ. კახაბერ აფციაურის შვილის, 

მარი აფციაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 

0,2 

70 
შპს "პირველი საავადმყოფო"-სათვის მოქ. თეა გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად. 
3,0 

71 
შპს "ლევონ თრეველ - თბილისი"-სათვის მოქ. ხატია ჩიტორელიძის მგზავრობის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
0,9 

72 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ისათვის მოქ.ელისაბედ ფეიქრიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,6 

73 

სს "ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი  

ცენტრი"-სათვის მოქ. მალხაზ ბენაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 

0,2 

74 
შპს "მედიკალ სერვის ენდ კონსალტინგ"-სათვის მოქ. მაია ჯაჭვაძის შვილის, გაბრიელ ხუხუნიასთვის 

გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
3,9 

75 
შპს "პსპ ფარმა"-სათვის მოქ. სულიკო შუბითიძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების 

შეძენის ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,1 

76 
შპს "პსპ ფარმა"-სათვის მოქ. ჯუმბერ ლურსმანაშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების 

შეძენის ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,1 

77 
შპს "აკად. გ. ჩაფიძის სახ. გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი"-სათვის მოქ. ბეჟანი მზექალაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად. 
2,0 

78 
შენობის სახურავების გადახურვა ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული 43 შენობის სახურავის 

გადახურვისათვის საჭირო სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის 
51,1 

79 
შპს "კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი"-სათვის მოქ. ნანა სახვაძის შვილის, ნინო სახვაძის 

ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების შეძენის ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,5 

80 

სს "ტუბერკულიოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი"-სათვის მოქ. ხათუნა 

ქართველიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 

0,2 

81 
 შპს "კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი"-სათვის მოქ. ბესიკ ბროლაძის შვილის, თეკლე ბროლაძის 

ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,8 

82 
შპს "ავერსის კლინიკა"-სათვის მოქ. თინათინი ჯანგიძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,3 

83 ხანძრის შედეგად დაზარალებულის მოქ. ნანა ხელაშვილის ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით 6,0 

84 
"ანადოლუ სამედიცინო ცენტრი"-სათვის მოქ. მაია ხაჩიძის შვილის გიორგი კალომლეწავის 

ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
3,0 

85 შპს "ვიპტური"-სათვის მოქ. გიორგი ჩაჩანიძის მგზავრობის საფასურის ასანაზღაურებლად 0,5 

86 
შპს ჰემატოლოგიური კლინიკა ჰეპა"-სათვის მოქ. რამაზ მიქაუტაძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,4 
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87 
შპს "სანნი"-სათვის მოქ. ეკა ბებურიას შვილის, კესო კანკავას  ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,7 

88 

სს "ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი  

ცენტრი"-სათვის მოქ. გიორგი ვარდოსანიძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 

0,3 

89 
შპს "მ. იაშვილის სახ. ბავშვთა საავადმყოფო"-სათის მოქ. ნინო სადაღაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,4 

90 
შპს "სისხლძარღვთა და გულის დაავადებათა ცენტრი"-სათვის მოქ. დალი ახობაძის შვილის ზვიად 

ჩაფაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად. 
2,0 

91 
სს "გეფა"-სათვის მოქ. თამაზ გაგულიას ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების შეძენის 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,1 

92 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი #1 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. ნინო 

კამკამიძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად. 
0,6 

93 
შპს "ავერსი-ფარმა"-სთვის მოქ. ნიკა კაპანაძის  ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების შეძენის 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,1 

94 
ა(ა)იპ "სმენადი"-სათვის მოქ. ელენე წელაურის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,8 

95 
შპს "გენეტიკური ლაბორატორიები"-სათვის მოქ. ეკატერინე სანაიას ჯანმრთელობისათვის 

საჭიროსამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1,5 

96 

შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი #1 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. გიორგი 

მაზანაშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად. 

0,3 

97 
შპს "ავერსის კლინიკა"-სათვის მოქ. შენგელი წიქარიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,5 

98 

სს რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი-სათვის მოქ. თინათინ გრძელიშვილის შვილის 

ბარბარე მირიანაშვილის  ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 

0,2 

99 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-სათვის მოქ. რიმა ედიშერაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,2 

100 
შპს "ფარმა"-სათვის მოქ. ვერა ჯავახიშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების შეძენის 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,6 

101 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა"-სათვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად. 
1,0 

102 

სს ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისას და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული 

ცენტრი-სათვის მოქ. ნანა აფციაურის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების 

ხარჯების ასანაზღაურებლად. 

1,5 

103 
შპს "ავერსი-ფარმა"-სთვის მოქ. არმაის ნერსესიანის  ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების 

შეძენის ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,1 

104 
შპს ავერსის კლინიკა"-სათვის მოქ. ლენა ნიკოლეიშვილის ჯანმრთლობისათვის საჭირო სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,2 

105 
შპს "ავერსი - ფარმა"-სათვის მოქ. სერგეი ლაქტიონოვის  ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

მედიკამენტების შეძენის ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,1 

106 
შპს "მადაგონი-2"-სათვის მოქ. ლუკა ტყეშელაშვილის ჯანმრთლობისათვის საჭირო სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,5 

107 
შპს "აკად. ო. ღუდუშაურის სახ. ეროვნული სამედიცინო ცენტრი"-სათვის მოქ. შალიკო მამალაძის 

ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,4 

108 
შპს "ავერსის კლინიკა"-სათვის მოქ. ნუნუ ცისკარიშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,3 
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109 
შპს "ავერსის კლინიკა"-სათვის მოქ. თამარი ნეფარიძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,5 

110 
შპს "პსპ ფარმა"-სათვის მოქ. ლილი კახელის ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების შეძენის 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,1 

111 

შპს "აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი -შპს "კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტი"-სათვის მოქ. ვასილ ლონდარიძის ჯანმრთლობისათვის საჭირო სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 

1,5 

112 
ა(ა)იპ "ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"-სათვის მოქ. თინათინი რეხვიაშვილის 

ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,3 

113 
შპს "ავერსი-ფარმა"-სათვის მოქ. კოტე ხურციძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების 

შეძენის ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,5 

114 
კავშირი "ნაბიმედი"-სათვის მოქ. ნინო გოგოლაძის შვილის დემეტრე კაკაჩიას ჯანმრთელობისათვის 

საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,4 

115 

ჰალეს (საალე) საუნივერიტეტო კლინიკა"-სატვის მოქ. თამარ კელენჯერიძის შვილის, ლილე 

ნადირაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 

5,5 

116 
ხანძრის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის შეკეთებისათვის საჭირო 

სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის 
40,6 

117 
2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული გმირის - ლევან იოსებიძის მამის შუქური იოსებიძის 

დაკრძალვის ხარჯი 
1,0 

118 

შპს "მედინვესტი-ჰემატოლოგიის და ტრანსფუზიოლოგიის ინსტიტუტი"-სათვის მოქ. დალი 

გიორგაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად  

0,3 

119 
სს "კურორტი ახტალა"-სათვის მოქ. მაია ლეჟავას შვილის სოფია ხაჩიძის ჯანმრთლობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,4 

120 
ისლანდიის რესპუბლიკაში დაკარგული მოქ. ვლადიმერ ბეგაძის შვილის ნიკა ბეგაძის სარიტუალო 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,5 

121 

ქ. თბილისში თევდორე მღვდლის #7-ში მდებარე სავაჭრო ცენტრ "ბავშვთა სამყაროში" გაჩენილი 

ხანძრის შედეგად დაზარალებული გულნაზი თევდორაძისათვის ფინანსური დახმარების გაწევის 

მიზნით 

0,5 

122 
შპს "მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები და სერვისი"-სათვის მოქ. თემურ კოტრიკაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად. 
1,4 

123 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა"-სათვის მოქ. ნუგზარი სამხარაძის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად. 
4,2 

124 
შპს "პსპ ფარმა"-სათვის მოქ. ფეფო ბასილაშვილისათვის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

მედიკამენტების შეძენის ხარჯების ასანაზღაურებლად. 
1,0 

125 
 შპს პსპ ფარმა-სათვის მოქ. მარინე ხაჩიძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების შეძენის 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1,1 

126 
კ.ს "კალანდაძე"-სათვის მოქ. ჯუნისი გოცირიძის  ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების 

შეძენის ხარჯების ასანაზღაურებლად. 
0,1 

127 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი-#1 სდც"-ის სახელზე მოქ. მამუკა ბალახაძისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ასანაზღაურებლად 
0,1 

128 
კ.ს "კალანდაძე"-სათვის მოქ. ჯულიეტა შველიძისათვის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

მედიკამენტების შეძენის ხარჯების ასანაზღაურებლად. 
0,1 

129 
 შპს "ავერსი - ფარმა"-სათვის მოქ. იოსებ კუპატაძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების 

შეძენის ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,1 

130 
შპს "სისხლძარღვთა და გულის დაავადებათა ცენტრი"-სათვის მოქ.  ზვიად ჩაფაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად. 
4,0 
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131 
სს "ეი ბი სი ფარმაცია"-სათვის მოქ. ნატალია ძამუკაშვილის  ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

მედიკამენტების შეძენის ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,5 

132 
შპს "ი. ბოკერიას სახელობის ნეიროგანვითარების ცენტრი"-სათვის მოქ. თამარი გოგაშვილის 

ჯანმრთლობისათვის საჭირო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,6 

133 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ისათვის მოქ. მალხაზ ტურაშვილის  საჭირო მედიკამენტების შეძენის ხარჯის 

ასანაზღაურებლად  
0,2 

134 
შპს "პსპ ფარმა"-სატვის მოქ. პეტრე კახელის ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების შეძენის 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,1 

135 
შპს "პსპ ფარმა"-სათვის მოქ. გელა ჯანიაშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების 

შეძენის ხარჯების ასანაზღაურებალდ 
0,4 

136 
სს "გეფა-სათვის მოქ. სოფიო ტიტვინიძისათვის ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების შეძენის 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,2 

137 
შპს "მ. შეროზიას თვალის კლინიკა"-სათვის მოქ. მარიამ კვეტენაძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,3 

138 
შპს "მ. შეროზიას თვალის კლინიკა"-სათვის მოქ. დემეტრე კვეტენაძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,3 

139 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალსი"-სათვის მოქ. ემელიანე კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,3 

140  სს "გეფა"-სათვის მოქ. ირაკლი მელიქიძის საჭირო მედიკამენტების ხარჯების ასანაზღაურებლად 0,6 

141 
შპს "მ. იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო"-სათვის მოქ. ნიკოლოზ შიშნიაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,8 

142 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალსი"-სათვის მოქ. ირა ცერცვაძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,3 

143 
ხანძრის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის შეკეთებისათვის საჭირო 

სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის 
10,6 

144 
შპს "მრჩეველი"-სათვის მოქ. იზოლდა ხელაიას ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
2,5 

145 
შპს "რეაბილიტაციის ცენტრი რეა"-ს სახელზე მოქ. დონარი ქუმსიაშვილისთვის საჭირო სამედიცინო 

მომსახურების ასანაზღაურებლად 
0,3 

146 
კ.ს. "კალანდაძე"-სათვის მოქ. ლილი ცინცაძისათვის ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების 

შეძენის ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,1 

147 
 შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-სათვის მოქ. თამარი მამაცაშვილის საჭირო სამედიცინო მომსახურების 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,2 

148 
 სს "გეფა"-სათვის მოქ. თამაზ ბერიძისათვის საჭირო მედიკამენტების შეძენის ხარჯების 

ასანაზღაურებლად' 
0,1 

149 
"თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. გურამ ყიფიანის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,5 

150 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ისათვის მოქ. მადონა იმედაშვილისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

151 
შპს "ს.ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა"-სათვის მოქ. მალხაზ სირანაშვილის 

ჯანმრთლობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,3 

152 
ხანძრის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის შეკეთება მოქ. კნიაზ 

რუსტამოვის ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით 
4,5 

153 ხანძრის შედეგად დაზარალებული - ზურაბი ოქროპირიძის ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით 0,6 

154 
შპს "ალექსანდრე ალადაშვილის სახ. კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლია ბერიანიძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,2 

155 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახ საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. სოფიო მორბედაძე 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,5 
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156 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლელა ბერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,4 

157 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ს სახელზე მოქ. ნოდარ მაზმიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1,5 

158 
შპს "ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. კობა ბრეგვაძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
3,2 

159 
შპს "მ. ზოდელავას ჰემატოლოგიური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მარიამ დათუაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,1 

160 
შპს "ქართული ფოლადის სამკურნალო ცენტრი""-ს სახელზე მოქ. ეკატერინე გათენაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,5 

161 
სს "რუსთავის სამშობიარო სახლი"-ს სახელზე მოქ. ირმა ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,5 

162 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ანზორ მიჩიტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,7 

163 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახ საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლეილა მოდებაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,6 

164 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. სესილია სამხარაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,5 

165 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ დათუაშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,2 

166 

 შპს "ისრაელი საქართველოს სამედიცინო კვლევითი კლინიკა ჰელსიკორი"-ს სახელზე მოქ.თამაზი 

გაბრიჭიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 

3,8 

167 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი"-ს სახელზე მოქ. ლაშა რევიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,1 

168 

შპს "აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფიანის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე 

მოქ.ნანული პავლიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 

0,4 

169 
 სსიპ "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი"-სათვის სტუდენტის ნინო ხეტეშვილის სწავლის 

საფასურის ასანაზღაურებლად 
0,8 

170 

შპს "კ. ერისთავის სახ. ექსპერიმენტალური და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე 

მოქ. ნინო გურასპაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 

0,8 

171 

შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი - #1 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ქეთო 

სონიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 

0,3 

172 

შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ზაზა 

წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 

0,5 

173 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-ს სახელზე მოქ. ნატო შავგულიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1,2 

174 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ნონა ყაველაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1,4 

175 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ზურაბი ბუხაჩაურის ჯანმრთელობისათვისსაჭირო მედიკამენტების 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,1 

176 
შპს "პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი'-ს სახელზე მოქ. ვლადიმერ ჯანიაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,2 

177 
შპს "მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები და სერვისი"-ს სახელზე მოქ. თემური კოტრიკაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,6 
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N ღონისძიებების დასახელება 
თანხა 

(ათ. ლარები) 

178 
შპს "სხივური მედიცინის ცენტრი""-ს სახელზე მოქ. ეთერი ლალიაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,7 

სულ 272,7 

 

 

 

2. გზების რეაბილიტაცია 

2017 წლის განმავლობაში ჩატარდა გზების სარემონტო სამუშაოები, რომელთა მოცულობამ შეადგინა 129,4 ათ. მ2
 

მიერთებებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციის ჩათვლით. სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულებამ შეადგინა 

5 758,9 ათ. ლარი  ლარი. ფაქტიურად შესრულდა 5 200,3 ათ. ლარის სამუშაო. 

N დასახელება 
მოცულობა 

(ათ. მ2
) 

ათას ლარებში 

ხელშეკ. ფაქტი 

1 გზის საფარის ორმული დამუშავების სამუშაოები - 165,5 135,8 

2 
ტაშკენტის ქუჩის ტროტუარების სარეაბილიტაციო (შარტავას მოედნიდან 

ლეონიძის ქუჩის გადაკვეთამდე) სამუშაოები 
3,2 129,0 114,9 

3 
ლეონიძის ქუჩის ტროტუარების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (მესხიშვილის 

ქუჩის გადაკვეთიდან ქუთაისის ქუჩის გადაკვეთამდე) 
8,3 314,4 283,8 

4 თოდრიის ქუჩის გზის და ტროტუარების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 18.6 907,6 868,9 

5 

დავით გარეჯის N4 ა-ს მიმდებარედ დევნილთა საცხოვრებელი შენობის 

მიმდებარედ გზის, მეგობრობის II გასასვლელში დევნილთა საცხოვრებელი 

შენობის მიმდებარედ გზისა და თბილისის ქუჩაზე ყოფილი ტურბაზის 

მიმდებარედ დევნილთა საცხოვრებელი შენობის მიმდებარედ გზის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

3,4 100,5 100,5 

6 
შარტავას გამზირიდან მესხიშვილის ჩიხის (შარტავას N3 - მესხიშვილის გას. N7) 

დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 
1,6 77,6 77,5 

7 გრანელის ქუჩის ა/ბეტონის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა 9,2 467,8 450,6 

8 

გომელაურის ქუჩის და მიმდებარე ეზოების (გომელაურის N2, 4, 6, 8, 10, 

გომელაურის N1, 3, 5, 7, 9, ფიროსმანის #21, 23, 25, 27, 29, მშენებელთა N28, 30, 32, 

34, 36) გზის საფარის და სანიაღვრე სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

14,8 558,6 453,1 

9 სანაპიროს ქუჩის ტროტუარების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა 3,7 119,8 118,9 

10 
მარჯვენა სანაპიროს გზების ა/ბეტონის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შესყიდვა 
13,9 799,8 757,1 

11 
მარცხენა სანაპიროს გზების ა/ბეტონის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შესყიდვა 
46,1 1 727,8 1 622,5 

12 
გზების ა/ბეტონის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა 

(ლესელიძე, ლომოური, ოსტროვსკი) 
6,7 391,7 216,6 

 სულ 129,4 5 758,9 5 200,3 
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3. შენობების სახურავების რეაბილიტაცია 

2017 წელს მოხდა შენობების სახურავების გადახურვა საერთო ფართით 40,1 მ2
, რომლის სახელშეკრულებო 

ღირებულებამ შეადგინა 1 435,3 ათ. ლარი, ხოლო შესრულებული სამუშაოების ფაქტიური ღირებულება - 1 124,7 ათ. ლარი. 

N დასახელება 
მოცულობა     

(ათ. მ2
) 

ათას ლარებში 

ხელშეკ. ფაქტი 

1 
საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვების სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შესყიდვა 
26,5 943,8 657,2 

2 
ჭავჭავაძის ქუჩა N4-ში მუსიკალური სკოლის სახურავის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 
1,9 34,2 34,2 

3 შენობების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 7,7 172,1 148,0 

4 
სტიქიის შედეგად დაზიანებული შენობების სახურავების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა 
3,0 234,0 234,0 

5 

სტიქიის შედეგად დაზიანებული შენობების სახურავების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა (ხანძარი, ცხრა ძმა 

ხელხეულიძის ქუჩა N9) 

0,9 51,2 51,2 

სულ 40,1 1 435,3 1 124,7 

 

 

4. სხვა სამუშაოები 

2017 წლის განმავლობაში შესრულებული იქნა სხვადასხვა სახის სარემონტო და მომსახურების ტიპის სამუშაოები, 

რომელთა სახელშეკრულებო ღირებულებამ შეადგინა 3 297,2 ათ. ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 2 679,3 ათ. ლარი, 

კერძოდ განხორციელდა შემდეგი სახის სამუშაოები: 

N დასახელება 
ათას ლარებში 

ხელშეკ. ფაქტი 

1 
მუნიციპალიტეტის მერიის შენობის მარჯვენა ფლიგელის პირველი სართულის ფოიეს 

სარემონტო სამუშაოები 
14,3 14,3 

2 

საცხოვრებელ სახლებზე სანომრე ფირნიშების რეაბილიტაციისათვის (ქალაქის 

შემოსასვლელიდან მეტალურგიულ ქარხნამდე ცენტრალურ ქუჩაე მიმდებარე შენობები) 

საჭირო სამუშაოები 

32,6 32,6 

3 N41 საბავშვო ბაღის ჯგუფების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 86,2 84,0 

4 
N1-8-11-17-18-20-21-22-23-25-31-32-41-43 საბავშვო ბაღების სამფაზიანი ელ. მომარაგების 

აღდგენისათვის საჭირო სამუშაოები  
29,7 30,0 

5 

მშენებელთა ქუჩაზე N21-ში საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის 

მთავარი სამმართველოს შენობაზე ერთ სართულიანი მიშენების მოწყობისათვის საჭირო 

სამუშაოები 

107,0 44,0 

6 
მე-6, მე-7, მე-7ა და მე-8 მკ/რ-ების მაღალსართულიან კორპუსებში ბუნკერების 

დალუქვისთვის საჭირო სამუშაოები 
29,1 29,1 

7 
მესხიშვილისა და მოდებაძის ქუჩებსა და კოსტავას გამზირზე სიჩქარის შემზღუდავი 

ბარიერების (ე.წ. „მწოლიარე პოლიციელები“) მოწყობის სამუშაოები 
34,3 32,7 

8 შარტავას N11-ში მდებარე ბიბლიოთეკის ოთახების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 64,1 64,5 

9 
N1 მუსიკალური სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შოთა რუსთაველის ბიუსტის 

მონტაჟისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები 
11,4 9,0 
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N დასახელება 
ათას ლარებში 

ხელშეკ. ფაქტი 

10 თოდრიას ქუჩის გარე განათების მოწყობისათვის საჭირო სამუშაოები 99,8 89,9 

11 ახმეტელის ქუჩა N4-ში პანდუსის მოწყობის სამუშაოები 13,0 13,1 

12 მოდებაძის ქუჩის გაგრძელებაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები 36,8 35,7 

13 
შარტავას და დიდების მოედანზე უსაფრთხოების კუნძულების (შუქამრეკლი 

ბოძკინტებით) მოწყობის სამუშაოები 
7,6 7,6 

14 
მე-17 მკრ-ის N22-ის ეზოში, ომში დაღუპული გმირის სახელობის სკვერის მოწყობის 

სამუშაოები 
10,3 10,8 

15 შშმ პირთათვის პანდუსების მოწყობის სამუშაოები 5,7 5,7 

16 
დუმბაძის ქ. N12ა-ში მდებარე სამეუფეო რეზიდენციის შენობის სარეკონსტრუქციო 

სამუშაოები 
94,4 94,4 

17 
მე-20 მკ/რნ-ის N17 საცხოვრებელი სახლის პირველ სადარბაზოში ლიფტის აღდგენა 

მოდერნიზაციის სამუშაოები 
20,0 19,9 

18 
თავგორაშვილისა და თბილისის ქუჩებზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების (ე.წ. 

„მწოლიარე პოლიციელები“) მოწყობის სამუშაოები 
9,8 9,8 

19 
N6 საბავშვო ბაღის შიდა სარემონტო, შემოღობვისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის 

სამუშაოები 
42,5 41,3 

20 5 (ხუთი) სპორტული და 1 (ერთი) საბავშვო მოედნის მოწყობის სამუშაოები 105,5 - 

21 
კოსტავას გამზირზე და თოდრიას ქუჩაზე არსებულ გაჩერებებზე 8 (რვა) ახალი ტაბლოს 

მოწყობისთვის საჭირო სამუშაოები 
40,0 38,8 

22 N2 საჯარო სკოლის მიმდებარედ ტროტუარის დამცავი ბარიერის მოწყობის სამუშაოები 16,9 16,9 

23 ავარიული აივნისა და ლოჯიების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 10,5 10,5 

24 XV მკრ. N13 კორპუსის დრენაჟის მოწყობის სამუშაოები 0,9 0,9 

25 N8 საბავშვო ბაღის იატაკების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 4,7 4,5 

26 სამხარეო გუბერნიის მიმდებარედ დროშების მოწყობის სამუშაოები 36,5 36,1 

27 
ცურტაველის ქუჩაზე მდებარე N10 საბავშვო ბაღის დემონტაჟი და ახალი ექვს ჯგუფზე 

გათვლილი საბავშვო ბაღის მოწყობის სამუშაო 
1 078,2 1 049,3 

28 სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები 1 255,6 854,1 

 სულ 3 297,2 2 679,3 

 


