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თავი I
ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ
ისტორია
რუსთავის ტერიტორიის ათვისება შუა ბრინჯაოს ხანაში, ძველი წელთარღიცხვით II ათასწლეულის I ნახევარში
დაიწყო. ამ პერიოდში რუსთავში მდინარე მტკვრის მარჯვენა მდინარისპირა პლატოზე, ტომთა ერთ-ერთი
გაერთიანების კუთვნილი პირველი სამაროვანი გაჩნდა. ამ სამაროვნიდან მხოლოდ ერთი ნივთი არსებობს –
წითლად გამომწვარი და შავად მოხატული ქოთანი, რომელიც ძველი წელთაღირცხვის XVIII-XVII საუკუნეებით
თარიღდება. მარცხენა ნაპირზე ამ პერიოდის კულტურული ფენები ჯერ-ჯერობით არ აღმოჩენილა.
გვიან ბრინჯაოს ხანაში – ძველი წელთაღრიცხვით II ათასწლეულის II ნახევრიდან, როცა სამხრეთ კავკასიაში
რკინის მოპოვება – დამუშავება და ამ უმნიშვნელოვანესი მოვლენის თანამდევი პროცესები დაიწყო, ეს
ტერიტორიები უფრო ინტენსიურად აითვისეს. ახალი დასახლებები გაჩნდა მტკვრის ორივე ნაპირზე, სადაც
წყლის სიახლოვე, ნოყიერი ნიადაგი, თავდაცვისათვის ბუნებრივად შემოზღუდული გარემო და რბილი კლიმატი
ხელსაყრელ საარსებო პირობებს ქმნიდა. ნასახლარები აღმოჩენილია “რუსთავის ციხის” გორაზე, მის
მოპირდაპირედ, მდინარის მარჯვენა ნაპირზე, ჩათმის მთაზე და სხვა. ამ პერიოდის ცალკეული სამარხებისა თუ
სამაროვანთა გეოგრაფიაც საკმაოდ ფართოა. ამ პერიოდში მოსახლეობა მისდევდა მესაქონლეობასა და სარწყავ
მიწათმოქმედებას, განვითარებული იყო ხელოსნობის დარგები: მეთუნეობა, ლითონის, ტყავის, ხის დამუშავება
და სხვა.
XI საუკუნის მემატიანის, ლეონტი მროველის მიხედვით, რუსთავი ქართველთა ეთნარქის, ქართლოსის ცოლმა
ააშენა, შემდგომ კი შვილს – კუხოსს გადასცა, რომელმაც, ლეონტის აზრით, სათავე დაუდო ამ ტერიტორიაზე
არსებულ ერთ-ერთ ქართული ტომს –კუხებს. მისი მეორე ცნობის თანახმად, ალექსანდრე მაკედონელის ქართლში
ლაშქრობისას, ძველი წელთაღრიცხვის IV საუკუნეში , დიდ მცხეთასთან, ურბნისთან, უფლისციხესთან,
სარკინესთან, კასპთან და სხვა ქალაქებთან ერთად უკვე რუსთავიც არსებულა. ამ მოსაზრების
დასადასტურებლად შეიძლება მოვიყვანოთ იაღლუჯის მთასა და ცურტაველის ქუჩაზე აღმოჩენილი ძველი
წელთაღიცხვით V-II საუკუნეების ნამოსახლარები და სამაროვნები, რომლებიც ერთმანეთისაგან საკმაოდაა
დაცილებული, მაგრამ შესაძლოა ანტიკურ ეპოქაში რუსთავი, მცხეთის მსგავსად, სწორედ ცალკეულ,
ურთიერთდაცილებულ უბნებად იყო გაშენებული.
XIII საუკუნის მეორე ნახევრიდან
რუსთავის შესახებ ცნობები თითქმის
არ არსებობს. XVII-XVIII საუკუნეების
მიჯნაზე რუსთავში ერეკლე პირველმა
საზამთრო
რეზიდენცია
მოიწყო.
ვახტანგ
VI-ს,
რომელმაც
გამაჰმადიანებულ ერეკლეს, იგივე
ნაზარ-ალი ხანს ეს სასახლე დაუნგრია,
კარგად ესმოდა რუსთავისა და ყარაიას
ველის სამეურნეო – ეკონომიკური
მნიშვნელობა. ამიტომ მან აღადგინა
რუსთავის არხი, მაგრამ ქალაქის
აღდგენა ვეღარ შეძლო. მიუხედავად
ამისა, მცირერიცხოვანი მოსახლეობა
რუსთავში მაინც დარჩა.
რუსთავის მშენებლობას საფუძველი საბჭოთა ეპოქაში, 1944 წელს, ამიერკავკასიაში უდიდესი მეტალურგიული
ქარხნის მშენებლობის პარალელურად ჩაეყარა. ახალმა სამრეწველო დაბამ რესპუბლიკური დაქვემდებარების
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ქალაქის სტატუსი 1948 წელს მიიღო. ამავე წელს სახელები მიენიჭა ქალაქის პირველ ქუჩებს, ეს იყო:
“ახალგაზრდა კომუნარების”, “რუსთავის მშენებელთა” და ”ბოსტან-ქალაქის” ქუჩები.
თანდათან განვითარდა საქალაქო ინფრასტრუქტურა, შეიქმნა სოციალურ-კულტურულ დაწესებულებათა ფართო
ქსელი. კიდევ ერთხელ განახლდა რუსთავის არხი. მოსახლეობა ადგილობრივი და სხვა საბჭოთა
რესპუბლიკებიდან ჩამოყვანილი კადრების ხარჯზე იზრდებოდა. 1944 წელს გაიხსნა პირველი სკოლა, 1950 წელს
გამოადნეს პირველი ქართული ფოლადი, 1954-ში - თუჯი და კოქსი, 1956 წელს კი ამიაკი.
1950 წელს გაიხსნა რუსთავის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, 1967 წელს – პირველი თეატრი. რუსთავი მსხვილ
ინდუსტრიულ ცენტრად იქცა. 1988 წელს ქალაქში 35 მსხვილი საწარმო ფუნქციონირებდა. მათ შორის:
მეტალურგიული კომბინატი, “აზოტის”, “ქიმბოჭკოს”,” ცემენტის”, “ლითონკონსტრუქციის” და “ამწემშენებელი”
ქარხნები.

ფართობი და მდებარეობა
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი ქვემო ქართლის რეგიონული ცენტრია, ქვეყნის მასშტაბით 5
თვითმმართველი ქალაქიდან ერთ-ერთი; მისი ფართობი 60 კმ2 არის, რაც რეგიონის საერთო ტერიტორიის 1%-ია,
ხოლო ქვეყნის ფართობის 0.1% უჭირავს.
რუსთავი ქვემო ქართლის რეგიონისა და თბილისის აგლომერაციაში
მყოფი ქალაქებიდან უდიდესია და რეგიონის ადმინისტრაციული
ცენტრს წარმოადგენს. ის მდებარეობს ქვემო ქართლის ვაკეზე 41,50
განედსა და 41,50 გრძედზე, საქართველოს დედაქალაქიდან სამხერთ–
აღმოსავლეთის მიმართულებით, ზღვის დონიდან დაახლოებით 350
მეტრზე. დასავლეთიდან რუსთავს ესაზღვრება იალღუჯისა და
ჩათმის მთები, ხოლო აღმოსავლეთით - გარდაბნისა და ფონიჭალის
ველები. ქალაქს მარცხენა და მარჯვენა სანაპიროდ ჰყოფს მდინარე
მტკვარი. ქალაქის მარცხენა სანაპიროზე მდებარეობს ე.წ. „ძველი
რუსთავის“ დასახლება, ხოლო მარჯვენაზე – ე.წ. „ახალი რუსთავი“.
სანაპიროები ერთმანეთს უკავშირდება 1 კილომეტრი სიგრძის
ხიდით. რუსთავს ესაზღვრება გარდაბნისა და მარნეულის
მუნიციპალიტეტები.
ქალაქი ასევე, გამოირჩევა სტრატეგიული მდებარეობით. ის დედაქალაქის ცენტრიდან დაშორებულია 27
კილომეტრით, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან 20 კილომეტრით, სომხეთის რესპუბლიკის
საზღვრიდან – 45 კილომეტრით, ხოლო აზერბაიჯანის საზღვრიდან – 30 კილომეტრით. თბილისისა და რუსთავის
საზღვრებს შორის უმოკლესი მანძილი 7,66 კილომეტრია. რუსთავის მახლობლად გადის რეგიონული
საკომუნიკაციო დერეფანი –TRACECA.

მმართველობის ორგანოები
რუსთავი წარმოადგენს თვითმმართველ ქალაქს და მინიჭებული აქვს სახელწოდება – ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტი. რუსთავის ხელისუფლებას წარმოადგენს აღმასრულებელი ხელისუფლება – მერია
საყოველთაო, ჯენჭისყრის შედეგად არჩეული მერის ხელმძღვანელობით და წარმომადგენლობითი ორგანო –
საკრებულო ოცდახუთკაციანი შემადგენლობით. მუნიციპალიტეტის უმაღლეს თანამდებობის პირს წარმოადგენს
მერი, ხოლო საკრებულოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს წევრთა ხმათა ურავლესობით არჩეული თავმჯდომარე.
ქალაქი დაყოფილია 10 ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულად. თითოეული ერთეულიდან არჩეულია
საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელიც წარმოადგენს მოსახლეობის ინტერესებს ხელისუფლებაში, ასევე
დანიშნულია მერის წარმომადგენელი, რომელსაც აკისრია ლოკალურ დონეზე, ადგილობრივ ხელისუფლებასა და
საზოგადოებას შორის მედიატორის ფუნქცია.
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მოსახლეობა
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 128.3 ათას მოსახლეს ითვლის, რაც რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის 30%ია, ხოლო ქვეყნის მოსახლეობის - 3%. ქალაქში მაცხოვრებელთაგან 66.7 ათასი ქალია, ხოლო 61.6 ათასი კაცი; 0-5
წლამდე ასაკის ბავშვები - 9.0 ათასია; სკოლის ასაკის ბავშვების რაოდენობა - 24.1 ათასია და ასაკით პენსიონერთა
რაოდენობა - 19.2 ათ. ადამიანი; მოსახლეობის სიმჭიდროვის მიხედვით ქალაქში 1 კვ.კმ-ზე 2.1 ათასი მოსახლე
მოდის; ქალაქის მასშტაბით სოციალურად დაუცველთა რაოდენობა 17.3 ათასამდე ადამიანს ითვლის.
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5,8 4,2 3,8

ქ. ბათუმი
ქ. ქუთაისი
ქ. რუსთავი
გორი
მარნეული
ზუდიდი
გარდაბანი
ქობულეთი
ოზურგეთი
თელავი
ზესტაფონი
ბოლნისი
მცხეთა
გურჯაანი
ხელვაჩაური
საგარეჯო
ხაშური
წყალტუბო
სამტრედია
ახალქალაქი
კასპი
ქ. ფოთი
ლაგოდეხი
ქარელი
ახალციხე
ჭიათურა
სენაკი
საჩხერე
თერჯოლა
მარტვილი
ლანჩხუთი
ყვარელი
ახმეტა
სიღნაღი
ხობი
დუშეთი
ხულო
ბორჯომი
წალენჯიხა
ვანი
ხონი
თეთრიწყარო
ჩხოროწყუ
ნინოწმინდა
დედოფლის წყარო
აბაშა
დმანისი
ბარდათი
წალკა
ტყიბული
ხარაგაული
ჩოხატაური
ქედა
ადიგენი
შუახევი
ამბროლაური
ასპინძა
თიანეთი
მესტია
ცაგერი
ონი
ლენტეხი
ყაზბეგი

0,0

22,5 22,0 22,0 21,8 21,0 21,0 20,6

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა
ქალაქის მარცხენა სანაპიროს ესაზღვრება საქართველოს ცენტრალური სარკინიგზო მაგისტრალი და უახლოესი
რკინიგზის სადგურია „რუსთავი“. რუსთავის ტერიტორიას კვეთს: თბილისი-ბაქოს სარკინიგზო მაგისტრალი და
თბილისი-ერევნის სარკინიგზო მაგისტრალი; რუსთავზე გადის საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო
მაგისტრალი – ს-4 „თბილისი-წითელი ხიდი (აზერბაიჯანის საზღვარი)“. შიდა სახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის საავტომობილო გზებია: S-32 “თბილისი-გაჩიანი-რუსთავი” - სიგრძე 28 კმ; S-68 “რუსთავი
(ხიდიდან) - გარდაბანი - ვახტანგისი (აზერბაიჯანის საზღვარი)” - სიგრძე 164,9 კმ; S-69 ”გამარჯვება - რუსთავი” სიგრძე 7,4 კმ.

ბიუჯეტი
რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი შეადგენს 64,5 მლნ ლარს. ბიუჯეტის შემოსულობების 69%
(44,8 მლნ ლარი) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლებია; მათ შორის, აღსანიშნავია შემოსავლები
გადასახადებიდან, რომელზეც საკუთარი შემოსავლების 75% (33,4 მლნ ლარი) უჭირავს, ხოლო დანარჩენი 25%
სხვა შემოსავლებზე მოდის. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითადად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი მიზნობრივი და კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად
გამოეყოფა
დელეგირებული
უფლებამოსილებებისა
და
ინფრასტრუქტურული
პროექტების
განსახორციელებლად.
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2008-2020 წლებში ასიგნებების დინამიკა
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

64,5

48,7
42,4
35,4
29,7

35,9

46,3

44,2

39,0

40,4

39,3

27,5
21,9

მლნ ლარი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის
განვითარების ერთ-ერთ ძირითად დოკუმენტს, რომელიც ასახავს ინფორმაციას საშუალოვადიანი სამოქმედო
გეგმის შესახებ, ანუ მასში გათვალისწინებულია ძირითადი პრიორიტეტები და მიმართულებები გასული,
მიმდინარე, დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის.
2020 წლისთვის, ისევე როგორც 2018-2019 წლებში შემუშავდა 2020–2023 წლების საშუალოვადიანი
სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა
ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. პრიორიტეტული მიმართულებები შემდეგია:
-

განათლება.

-

ინფრასტრუქტურის განვითარება.

-

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი.

-

დასუფთავება და გარემოს დაცვა.

-

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

-

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.

სწორედ ამ პრიორიტეტების გათვალისწინებით მოხდა ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის
ბიუჯეტის დაგეგმვა, რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებებს და
საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში იმ პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს,
რომელიც ყველაზე აქტუალურია საზოგადოებისათვის.
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თავი II
ნაწილი I
შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებლები
2020-2023 წლების შემოსულობების პროგნოზი
საპროგნოზო გათვლებით 2020-2023 წლებში ბიუჯეტში მობილიზებული თანხების მოცულობას ზრდის
ტენდენცია ექნება. 2020 წლისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 44 976,6 ათასი ლარის
ოდენობით განისაზღვრება. აქედან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები 43 976,6 ათასი ლარი იქნება, მათ
შორის: გადასახადების წილი 38 753,6 ათას ლარს გაუტოლდება (ქონების გადასახადი 11 800,0 ათასი ლარი იქნება,
ხოლო დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან 26 953,6 ათასი ლარი), გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი
500,0 ათასი ლარი იქნება (მიზნობრივი ტრანსფერი), ხოლო სხვა შემოსავლების წილი 4 723,0 ათასი ლარი,
არაფინანსური აქტივებიდან მისაღები თანხების მოცულობა 1 000,0 ათასი ლარია ნავარაუდევი.
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს ბიუჯეტის
შემოსულობები (44 976,6 ათასი ლარი) და მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე სავარაუდო (ბიუჯეტის პროექტში
გათვალისწინებული) სახსრები (ნაშთი - 1 329,8 ათასი ლარი).

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების მოცულობები 2018-2023 წლებში
ათასი ლარი

N

დასახელება

2018 წლის
ფაქტი

2019 წლის
გეგმა

2020 წლის
პროექტი

2021 წლის
პროგნოზი

2022 წლის
პროგნოზი

2023 წლის
პროგნოზი

1

განათლება

6 928,9

10 499,7

11 361,3

11 485,0

11 660,5

12 594,5

2

ინფრასტრუქტურის განვითარება

11 235,5

28 633,7

8 929,1

10 592,7

10 149,4

11 449,6

3

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

5 927,8

8 480,0

8 209,2

7 167,1

7 569,7

7 486,4

4

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

4 637,7

5 115,8

5 921,4

6 193,3

6 502,7

6 827,1

3 631,1

3 930,8

4 144,9

4 367,2

4 565,9

4 716,6

6 953,6

7 851,5

7 740,5

10 977,0

13 236,2

13 813,3

5
6

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
უზრუნველყოფა
მმართველობა და საერთო
დანიშნულების ხარჯები

ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები 2018-2023 წლებში
ათასი ლარი
2018 წლის
ფაქტი

2019 წლის
გეგმა

2020
წლის
პროექტი

2021 წლის
პროგნოზი

2022 წლის
პროგნოზი

2023 წლის
პროგნოზი

42 595,5

54 265,1

43 976,6

50 032,3

52 934,4

56 137,5

გადასახადები

13 600,0

33 362,9

38 753,6

44 793,6

47 609,1

50 733,9

გრანტები

23 650,9

14 468,3

500,0

692,0

702,3

702,6

დასახელება
შემოსავლები
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2018 წლის
ფაქტი

2019 წლის
გეგმა

2020
წლის
პროექტი

2021 წლის
პროგნოზი

2022 წლის
პროგნოზი

2023 წლის
პროგნოზი

5 344,6

6 433,9

4 723,0

4 546,7

4 623,0

4 701,0

31 968,0

37 750,7

38 907,9

44 946,5

48 306,8

49 490,2

შრომის ანაზღაურება

3 778,0

13 600,5

15 295,7

18 988,0

21 289,9

21 408,3

საქონელი და მომსახურება

3 484,1

12 755,8

14 646,5

16 444,9

17 298,5

18 190,2

326,8

162,5

97,0

60,0

45,0

35,0

18 799,6

2 254,6

2 382,5

2 525,0

2 625,0

2 710,0

4,0

4,0

4,5

4,5

4,5

4,5

სოციალური უზრუნველყოფა

2 950,9

3 422,4

3 541,0

3 748,0

3 937,8

4 116,5

სხვა ხარჯები

2 624,5

5 550,8

2 940,7

3 176,1

3 106,1

3 025,7

საოპერაციო სალდო

10 627,5

16 514,4

5 068,7

5 085,8

4 627,6

6 647,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

13 802,0

25 183,6

5 921,5

4 839,8

4 516,6

6 542,3

ზრდა

14 602,0

25 933,6

6 921,5

5 589,8

5 266,6

7 292,3

კლება

800,0

750,0

1 000,0

750,0

750,0

750,0

მთლიანი სალდო

-3 174,5

-8 669,2

-852,8

246,0

111,0

105,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-3 958,2

-9 496,4

-1 329,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 958,2

9 496,4

1 329,8

0,0

0,0

0,0

3 958,2

9 496,4

1 329,8

-783,8

-827,2

-477,0

-246,0

-111,0

-105,0

კლება

783,8

827,2

477,0

246,0

111,0

105,0

საშინაო

783,8

827,2

477,0

246,0

111,0

105,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

დასახელება
სხვა შემოსავლები
ხარჯები

პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები

ზრდა
ვალუტა და დეპოზიტები
კლება
ვალუტა და დეპოზიტები
ვალდებულებების ცვლილება

ბალანსი
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ნაწილი II
გასული და მიმდინარე წლის ბიუჯეტების შესრულება
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები
2018 წელს ბიუჯეტში შემოსავლების სახით მობილიზებული იყო 44 103,8 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის 104 პროცენტია.
გადასახადების სახით მობილიზებულია 14 708,8 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 108 პროცენტია, მათ
შორის:
•

საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 2 975,2 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (2 300,0 ათ. ლარი) 129 პროცენტია.

•

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 7
840,3 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (7 500,0 ათ. ლარი) 105 პროცენტია.

•

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით შემოსულია 23,1 ათ. ლარი,
რაზეც საპროგნოზო მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული.

•

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 202,9 ათ.
ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (100,0 ათ. ლარი) 203 პროცენტია.

•

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით შემოსულია 13,7 ათ. ლარი,
რაზეც საპროგნოზო მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული.

•

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით მობილიზებულია 3 653,4
ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 700,0 ათ. ლარი) 99 პროცენტია.

გრანტების სახით მობილიზებულია 23 605,5 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 100 პროცენტია, მათ
შორის:
•

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტების სახით
მობილიზებულია 58,8 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (46,2 ათ. ლარი) 127 პროცენტია.

•

გათანაბრებითი ტრანსფერის სახით მობილიზებულია 14 950,3 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (14 950,3 ათ. ლარი) 100 პროცენტია.

•

მიზნობრივი ტრანსფერის სახით მობილიზებულია 500,0 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (500,0 ათ. ლარი) 100 პროცენტია.

•

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მობილიზებულია 8 096,4 ათ. ლარი,
რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (8 154,5 ათ. ლარი) 99 პროცენტია.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 5 789,6 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 108 პროცენტია (იხ.
ცხრილი 1).
ცხრილი 1. სხვა შემოსავლები
ათასი ლარი
გეგმა

ფაქტი

%

5 344,6

5 789,6

108

შემოსავლები საკუთრებიდან

465,0

593,4

128

პროცენტები

200,0

374,4

187

დივიდენდები

35,0

9,5

27

რენტა

230,0

209,5

91

დასახელება
სხვა შემოსავლები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

7

გეგმა

ფაქტი

%

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

150,0

110,8

74

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

80,0

98,7

123

3 551,3

2 863,5

81

3 521,3

2 824,0

80

სანებართვო მოსაკრებელი

70,2

37,7

54

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,0

0,1

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,0

2,4

240

2 500,0

1 918,6

77

950,1

865,3

91

30,0

39,5

132

30,0

35,4

118

1 100,0

1 741,7

158

228,3

591,0

259

დასახელება

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 856,6 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 107
პროცენტია, სადაც უმეტესი წილი მიწის გაყიდვის შემოსავლიდან არის.
2018 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები სხვადასხვა სფეროების მიხედვით შემდეგნაირად
გადანაწილდა:
•
•
•
•
•
•

განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია – 12 832,4 ათ. ლარი;
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა – 4 592,3 ათ. ლარი;
ეკონომიკური საქმიანობა – 6 378,1 ათ. ლარი;
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა – 3 352,8 ათ. ლარი;
გარემოს დაცვა – 5 084,9 ათ. ლარი;
თავდაცვა – 246,5 ათ. ლარი.

➢ 2018 წლის განმავლობაში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე გაწეულმა წლიურმა ხარჯმა
შეადგინა

6 521,0 ათ. ლარი.

➢ განათლების სფეროს ფარგლებში დაფინანსდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი (387,3
ათ. ლარი), სადაც რეაბილიტაციის კურსს გადის 220–მდე ბენეფიციარი.
➢ სპორტისა და კულტური სფეროში დაფინანსდა სასპორტო და სახელოვნებო გაერთიანებები და მათ მიერ
გამართული სპორტული თუ კულტურული ღონისძიებები რაზეც მთლიანობაში გახარჯულ იქნა 5 310,2 ათ.
ლარი.
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➢ ჩატარდა გზების სარემონტო სამუშაოები, რომელთა მოცულობამ შეადგინა 9,9 ათ. მ2 მიერთებებისა და
ტროტუარების რეაბილიტაციის ჩათვლით. შესრულებულ იქნა 8 784,4 ათ. ლარის სამუშაო.
➢ განხორციელდა შენობების სახურავების გადახურვა საერთო ფართით 5,4 ათ. მ2, რომლის სამუშაოების
სახელშეკრულებო ღირებულება - 534,0 ათ. ლარი იყო.
➢ დაფინანსდა რუსთავის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის შეღავათებითა
და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა; სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი
ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯები;
მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით
უზრუნველყოფა; დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების
დახმარება და სხვა სოციალურ ღონისძიებები, რომლებზეც მთლიანობაში დაიხარჯა 3 117,4 ათ. ლარი.
➢ ქალაქის

დასუფთავებაზე,

კერძოდ

გათავისუფლება

საყოფაცხოვრებო

ნარჩენებისა

და

ქუჩების

მონახვეტისაგან და საერთო ჯამში ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 5 017,3 ათ. ლარი.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მაჩვენებლები
2019 წლის იანვარ-სექტემბერში ბიუჯეტში შემოსავლების სახით მობილიზებულია 37 639,6 ათ. ლარი, რაც
წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 93 პროცენტია.
გადასახადების სახით მობილიზებულია 24 848,3 ათ. ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 74
პროცენტია, მათ შორის:
•

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 8
011,4 ათ. ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (7 800,0 ათ. ლარი) 103 პროცენტია.

•

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით შემოსულია 59.5 ათ. ლარი,
რაზეც საპროგნოზო მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული.

•

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 9,0 ათ. ლარი,
რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (100,0 ათ. ლარი) 9 პროცენტია.

•

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით შემოსულია 6,4 ათ. ლარი,
რაზეც საპროგნოზო მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული.

•

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით მობილიზებულია 230,8
ათ. ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 900,0 ათ. ლარი) 6 პროცენტია.

•

დამატებითი ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზირებულია 16 531,2 ათ. ლარი, რაც
წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (21 562,9 ათ. ლარი) 77 პროცენტია.

გრანტების სახით მობილიზებულია 6 857,7 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 58 პროცენტია, მათ შორის:
•

მიზნობრივი ტრანსფერის სახით მობილიზებულია 552.8 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (680,9 ათ. ლარი) 81 პროცენტია.
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•

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მობილიზებულია 6 304,9 ათ. ლარი,
რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (13 787,4 ათ. ლარი) 46 პროცენტია.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 5 933,6 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (6 433,9 ათ. ლარი)
92 პროცენტია (იხ. ცხრილი 2).
ცხრილი 2. სხვა შემოსავლები
ათასი ლარი
გეგმა

ფაქტი

%

3 599,0

5 933,6

165

შემოსავლები საკუთრებიდან

314,0

681,9

217

პროცენტები

160,0

500,3

313

7,0

20,0

285

147,0

161,7

110

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

75,0

98,4

131

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

72,0

63,3

88

1 995,0

1 974,0

99

1 981,0

1 957,7

99

სანებართვო მოსაკრებელი

30,0

256,8

856

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,0

0,0

400

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,0

1,6

160

1 350,0

1 092,0

81

600,0

607,3

101

0,0

160

14,0

16,3

116

14,0

16,3

116

1 050,0

2 055,7

196

240,0

1 221,9

509

დასახელება
სხვა შემოსავლები

დივიდენდები
რენტა

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 330,6 ათ. ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის
(750.0 ათ. ლარი) 44 პროცენტია, სადაც უმეტესი წილი მიწის გაყიდვის შემოსავლიდან არის.
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2019 წლის 9 თვისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები სხვადასხვა სფეროების მიხედვით
შემდეგნაირად გადანაწილდა:
•

განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია – 11 911,1 ათ. ლარი;

•

ეკონომიკური საქმიანობა – 7 150,8 ათ. ლარი;

•

გარემოს დაცვა – 3 729,1 ათ. ლარი;

•

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა – 5 697,2 ათ. ლარი;

•

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა – 2 640,2 ათ. ლარი;

•

თავდაცვა – 189,4 ათ. ლარი.

➢ 2019 წლის ოქტომბრამდე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 5 469,0 ათ.
ლარი.
➢ განათლების სფეროს ფარგლებში დაფინანსდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი (311,0
ათ. ლარი), სადაც რეაბილიტაციის კურსს გადის 220–მდე ბენეფიციარი.
➢ სპორტისა და კულტური სფეროში დაფინანსდა სასპორტო და სახელოვნებო გაერთიანებები და მათ მიერ
გამართული

სპორტული

თუ

კულტურული

ღონისძიებები,

ასევე

სპორტული

და

კულტურული

ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რაზეც მთლიანობაში გახარჯულია 4 302,6 ათ. ლარი.
➢ 2019 წლის 9 თვის განმავლობაში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოსაწერსიგებლად რეაბილიტირებულია 6 470.4
ათ. ლარის ღირებულების გზა.
➢ მიმდინარეობს რუსთავის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის შეღავათებითა
და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა რისთვისაც 9 თვის ხარჯი შეადგენს 2 423,4 ათ. ლარს.
➢ ქალაქის დასუფთავებისათვის, კერძოდ გათავისუფლება საყოფაცხოვრებო

ნარჩენებისა და ქუჩების

მონახვეტისაგან, ქალაქის ბიუჯეტიდან მოხმარებულია 3 551,2 ათ. ლარი.
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თავი III
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების პრიორიტეტები, პროგრამები,
მათი აღწერა და მოსალოდნელი შედეგები

განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებით და ზოგად განათლებასთან ერთად მნიშვნელოვანი
როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს
განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში
განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, განსაკუთრებული
ყურადღება ენიჭება ბავშვთა კვების რაციონს, ასევე ეტაპობრივად მიმდინარეობს ბაღების ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა.
პროგრამ.
კოდი
04 00

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2020 წლის
პროექტი

2021 წლის
პროგნოზი

2022 წლის
პროგნოზი

2023 წლის
პროგნოზი

11 361,3

11 485,0

11 660,5

12 594,5

განათლება

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

8 740,3

9 808,0

9 975,5

10 028,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,
მშენებლობა

2 000,0

1 000,0

1 000,0

1 875,5

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

521,0

572,0

575,0

576,0

04 05

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება

100,0

105,0

110,0

115,0

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანი
და მოსალოდნელი
შედეგი

04 01

დაფინანსება ათას ლარებში
სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება

8 740,3

2020-2023 წელი

38 387,7

ა(ა)იპ ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება
ქალაქ რუსთავში ფუნქციონირებს 21 სააღმზრდელო დაწესებულება (ბაგა-ბაღი) 6730 აღსაზრდელით , რომელსაც
მომსახურებას უწევს : 21 გამგე , 21 მენეჯერი , 21 ფსიქოლოგი , 4 ლოგოპედი, 10 სპეც პედაგოგი , 32 მუსიკის
ხელმძღვანელი , 209 აღმზრდელი , 198 აღმზრდელის თანაშემწე და 372 სხვა დამხმარე ტექ პერსონალი. სულ
დასაქმებული 888 თანამშრომელი .
- ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს
მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი
აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;
- ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს
მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი
აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;

კოდი
პროგრამის
დასახელება

2020 წელი

04 02

დაფინანსება ათას ლარებში
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,
მშენებლობა
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2020 წელი

2 000,0

2020-2023 წელი

5 875,5
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პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ასევე
გამაგრება-გაძლიერების სამუშოები და შიდა ფართების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. დღეის მდგომარეობით
ქალაქში ფუნქციონირებს 21 საბავშვო ბაღი, რომლეთანგან 2 სრულად რეაბილიტირებულია, დანარჩენი
საჭიროებს რეაბილიტაციას სხვადასხვა მასშტაბით.

პროგრამის მიზანი
და მოსახლოდნელი
შედეგი

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც დამატებით სამი ბაღის
გამაგრება/გაძლიერება და შიდა ფართის ნაწილის რეაბილიტაციას გულისხმობს.

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

04 03

დაფინანსება ათას ლარებში
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირთა ხელშეწყობა

2020 წელი

521,0

2020-2023 წელი

2 207,7

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ააიპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

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

ქვეპროგრამის მიზანი
და მოსალოდნელი
შედეგი

საზოგადოებაში ინტეგრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

04 05

დაფინანსება ათას ლარებში
სტუდენთა სწავლის დაფინანსება

2020 წელი

100,0

2020-2023 წელი

430,0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების
სამსახური

ქვეპროგრამის
აღწერა

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

მოსალოდნელი
მიზანი და შედეგი

განთლების მიღების მოტივაციის ამაღლება და ხელმისაწვდომობა
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ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა
მუნიციპალური

ინფრასტრუქტურის

შემდგომი

გაუმჯობესება

და

აღნიშნული

მიმართულება

ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება
საგზაო, სანიაღვრე, გარე განათებისა და ავარიული შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები,
ბინათმესაკუთრეთა

ამხანაგობების

პროგრამები,

ქალაქში

სხვადასხვა

ინფრასტრუქტურული

ღონისძიებები, მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ასევე სამომავლო
სარეაბილიტაციო ობიექტების საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადებისა და ექსპერტიზის ხარჯები.
პროგრამ.
კოდი
02 00
02 01

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

ინფრასტრუქტურის განვითარება
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2020 წლის
პროექტი

2021 წლის
პროგნოზი

2022 წლის
პროგნოზი

2023 წლის
პროგნოზი

8 929,1

10 592,7

10 149,4

11 449,6

1 623,2

2 264,6

1 775,3

1 536,6

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

970,5

1 500,0

1 000,0

750,0

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

400,0

500,0

500,0

500,0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

252,7

264,6

275,3

286,6

397,5

436,0

447,1

461,2

397,5

436,0

447,1

461,2

1 399,4

1 472,1

1 545,7

1 622,8

1 399,4

1 472,1

1 545,7

1 622,8

1 081,9

1 250,0

1 150,0

2 550,0

10,0

0,0

0,0

1 500,0

02 02
02 02 01
02 03
02 03 01
02 04
02 04 01

წყლის სისტემების განვითარება
სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია
გარე განათება
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების
რეაბილიტაცია
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების
რეაბილიტაცია

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

550,0

750,0

650,0

550,0

02 04 03

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

521,9

500,0

500,0

500,0

2 072,0

2 143,5

2 143,5

2 143,5

720,8

1 226,5

1 237,8

1 255,5

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია,
ექსპლოატაცია

625,8

1 126,7

1 133,1

1 139,7

02 06 03

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური
უზრუნველყოფა

95,0

99,8

104,7

115,8

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

902,5

1 000,0

1 050,0

1 080,0

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

200,0

300,0

300,0

300,0

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების
ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

531,8

500,0

500,0

500,0
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კოდი
პროგრამის
დასახელება
პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

დაფინანსება ათას ლარებში
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

02 01

2020 წელი

1 623.2

2020-2023 წელი

7 199.7

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვის ცენტრი"
პროგრამა მოიცავს გზებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის სამუშაოებს, რისთვისაც 2020
წელში გამოცხადდება 4 ტენდერი, საერთო ღირებულებით 2 411.7 ათ. ლარი, მრავალწლიანი არის 3 ხელშეკრულება
და 2020 წლის ბიუჯეტში გადადის 2 807.2 ათ. ლარის ღირებულების სამუშაოები.
გზების და ტროტუარების საერთო სარეაბილიტაციო ფართობი შეადგენს 35.5 ათ. კვ.მ.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანი
და მოსალოდნელი
შედეგი

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები რუსთავის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული
მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის
მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ორმული დამუშვება ხდება როგორც შიდაკვარტალურ, ასევე
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე.
დაგეგმილია ქალაქში დამონტაჟებული სათვალთვალო ჭკვიანი კამერების მოვლა-პატრონობის მომსახურების
შესყიდვა
განხორციელდება ქალაქში მოძრაობის მოწესრიგებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის არსებული
გადასასვლელებისა და საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება, ახალი ნიშნების დამატება. ქვეპროგრამის
ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ნიშნებისა და გადასასვლელების,ბორდიურების მოვლა-პატრონობა გარდა
ამისა გაკეთდება საჭიროების შესაბამისად სხვადასხვა ლოკაციებზეც ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება
საპატრულო პოლიციის მოთხოვნის შესაბამისად. იხაზება ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები. აღნიშნულ
პროგრამას ემსახურება 14 თანამშრომელი.
პროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავში არსებული გზებისა და მარეგულირებელი ნიშნების მოწესრიგება და ქალაქში,
როგორც სატრანსპორტო საშუალებებისათვის ასევე მოქალაქეთათვის კომფორტული გადაადგილებისათვის
საჭირო გარემოს შექმნა.

კოდი
პროგრამის
დასახელება
პროგრამის
განმახორციელებელი

02 01 01

დაფინანსება ათას ლარებში
გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

2020 წელი

970,5

2020-2023 წელი

4 220,5

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი პროექტები:
- კოსტავას გამზირის N21 კორპუსიდან მეტალურგიულ ქარხნამდე მისასვლელი გზის საფარის რეაბილიტაცია
- ლომოურის ქუჩის გაგანიერება/რეაბილიტაცია (დარჩენილი ნაწილი)
- მარცხენა სანაპიროს შიდა კვარტალური გზების და ეზოების საფარის რეაბილიტაცია და სანიაღვრეს მოწყობა

პროგრამის აღწერა

- რჩეულიშვილის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია და სანიაღვრე ქსელის მოწყობა
(რჩეულიშვილის N10ა საცხოვრებელი კორპუსიდან სამგორის ქუჩის გადაკვეთამდე)
- გორის ქუჩა (2019 წლიდან გადმომავალი ნაშთი)
- ჩერკასის ტროტუარები
- ლესელიძის N28 ტროტუარები

პროგრამის მიზანი
და მოსახლოდნელი
შედეგი

ქ. რუსთავში ადგილობრივი და სახელმწიფო მნიშვნელობის გზების დიდი ნაწილი იქნება რეაბილიტირებული. ამ
გზებით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული. აღნიშნული პროექტების განხორციელების შემდეგ
შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობები. სამედიცინო, სახანძრო და სხვა დახმარების
ბრიგადების დროული მისვლა დანიშნულების ადგილზე.

კოდი
პროგრამის დასახელება

დაფინანსება ათას ლარებში
გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

02 01 02

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

2020 წელი

400,0

2020-2023 წელი

1 900,0
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პროგრამის
განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური
საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები რუსთავის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული
მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის
საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ორმული დამუშვება ხდება როგორც შიდაკვარტალურ, ასევე
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე.

პროგრამის აღწერა

გზის საფარის ორმული დამუშავება
პროგრამის მიზანი და
მოსახლოდნელი შედეგი

ქალაქ რუსთავში გზის ორმული დამუშავება და წლის მანძილზე გზების მუშა მდგომარეობაში შენარჩუნება.
არსებული გზების ექსპლუატაციის ვადის გაზრდა. შექმნილი უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების
პირობები. გაზრდილი გზების ექსპლუატაციის პერიოდი.

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

2020 წელი

252,7

2020-2023 წელი

1 079,2

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის
აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქში მოძრაობის მოწესრიგებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის
არსებული გადასასვლელებისა და საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა,შეკეთება, ახალი ნიშნების დამატება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ნიშნებისა და გადასასვლელების,ბორდიურების მოვლაპატრონობა გარდა ამისა გაკეთდება საჭიროების შესაბამისად სხვადასხვა ლოკაციებზეც ახალი საგზაო ნიშნების
დამონტაჟება საპატრულო პოლიციის მოთხოვნის შესაბამისად. იხაზება ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები.
აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 14 თანამშრომელი.

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელი
შედეგი

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

კოდი
პროგრამის დასახელება

დაფინანსება ათას ლარებში
წყლის სისტემის განვითარება

02 02

2020 წელი

397,5

2020-2023 წელი

1 741,8

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვის ცენტრი"

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს უამინდობის პერიოდში ქალაქში არსებული სანიაღვრე სისტემის უსაფრთხო მუშაობისთვის
გაწმენდით ღონისძიებებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული სანიაღვრე სისტემის მოვლაპატრონობა, რომელიც გულისხმობს უამინდობის პერიოდში სანიაღვრე სისტემის გაწმენდას, ასევე პერიოდულად
ხდება ინსპექტირება და დროული რეაგირება ინსპექტირების შედეგად დადგენილ დაზიანებებზე. ხდება სანიაღვრე
ჭების დაზიანებული სახურავების შეცვლა. ახალი სანიაღვრე ქსელების მოწყობა.

პროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქში არსებული გამართული სანიაღვრე სისტემა და მოწყობილი ახალი სანიაღვრეები.

კოდი
პროგრამის დასახელება

პროგრამის
განმახორციელებელი

02 02 01

დაფინანსება ათას ლარებში
სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია

2020 წელი

397,5

2020-2023 წელი

1 741,8

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვის ცენტრი"

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
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პროექტის ფარგლებში მოხდება არსებული სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და ასევე საჭიროების
შემთხვევაში ახლის მოწყობა, ასევე დრენაჟის სისტემის მოწყობა/რეაბილიტაცია. 2020 წლის ბიუჯეტით
გათვალისწინებულია 3 პროექტის განხორციელება საერთო ღირებულებით 130.0 ათასი ლარი.
პროგრამის აღწერა

მე-7 მკ/რ N25, N26 და N27 კორპუსების დრენაჟები
მე-14 მკ/რ N44-45 თან სანიაღვრე
მე-4 სკოლის წინ სანიაღვრე
ქალაქ რუსთავში სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა

პროგრამის მიზანი და
მოსახლოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია გაუმჯობესდეს ქალაქში არსებული სანიაღვრე ქსელის ხარისხი, მოხდეს ასევე იმ
კორპუსებში დრენაჟის სისტემის მოწყობა სადაც სარდაფში დგას წყალი და საფრთხეს უქმნის მაცხოვრებლების
ჯანმრთელობას. პროგრამის განხორცილების შემდეგ გაიზრდება შენობა ნაგებობების ექსპლოატაციის პერიოდი,
ასევე მოწესრიგებული და დამატებით მოწყობილი სანიაღვრე სისტემა გახდება უფრო გამტარუნარიანი და
მოაცილებს მიწისზედა წყლებს და დაიცავს როგორც მოსახლეობას წყლის ნაკადების შევარდნისგან, ასევე
ა/ბეტონის საფარის დაზიანებისგან.

კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება

02 03

დაფინანსება ათას ლარებში
გარე განათება

2020 წელი

1 399,4

2020-2023 წელი

6 040,0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი
ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების
ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. 2020 წელს იგეგმება არსებული სანათების
ენერგოეფექტური დიოდური სანათებით ჩანაცვლებამთლიანად ქალაქის მასსტაბით, რაც შესაბამისად
გამოიწვევს წლის განმავლობაში შემცირებული ელექტრო ენერგიის გადასახადს. ქალაქის მასშტაბით არსებული
წერტილების რაოდენობა შეადგენს 7916 ცალს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების
არსებული ქსელის ექსპლოატაცია , რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებულ
ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა. ამორტიზირებული და დაზიანებული განათების
ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება და დამატებითი ელექტრო ბოძების დამონტაჟებ დაზიანებული
სადენების აღდგენა,შეკეთება და გარე განათების ელექტრო ენერგიის ხარჯის შემცირება. აღნიშნულ პროგრამას
ემსახურება 12 თანამშრომელი.

ქვეპროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც
მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების
სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც
მოწყობილია გარე განათება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი
შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის
დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით,სადაც დამონტაჟდება ახალი განათების ბოძები
და ეკონომიური ნათურები.

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

02 03 01

დაფინანსება ათას ლარებში
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2020 წელი

1 399,4

2020-2023 წელი

6 040,0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი
ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების
ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. 2020 წელს იგეგმება არსებული სანათების
ენერგოეფექტური დიოდური სანათებით ჩანაცვლებამთლიანად ქალაქის მასსტაბით, რაც შესაბამისად
გამოიწვევს წლის განმავლობაში შემცირებული ელექტრო ენერგიის გადასახადს. ქალაქის მასშტაბით არსებული
წერტილების რაოდენობა შეადგენს 7916 ცალს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების
არსებული ქსელის ექსპლოატაცია , რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებულ
ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა. ამორტიზირებული და დაზიანებული განათების
ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება და დამატებითი ელექტრო ბოძების დამონტაჟებ დაზიანებული

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
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სადენების აღდგენა,შეკეთება და გარე განათების ელექტრო ენერგიის ხარჯის შემცირება. აღნიშნულ პროგრამას
ემსახურება 12 თანამშრომელი.

ქვეპროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც
მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების
სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც
მოწყობილია გარე განათება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი
შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის
დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით,სადაც დამონტაჟდება ახალი განათების ბოძები
და ეკონომიური ნათურები.

კოდი
პროგრამის
დასახელება
პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

პროგრამის აღწერა

02 04

დაფინანსება ათას ლარებში
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და
შენობების რეაბილიტაცია

2020 წელი

1 081,9

2020-2023 წელი

6 031,9

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური და
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავის კორპუსი".
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წყლის დენის და გაზის მიერთებისთვის საჭირო სამუშაოების
მომსახურების შეძენა, რომლის მიზანიცაა გამართულად იფუნქციონიროს იმ ობიექტმა სადაც საჭიროა
ზემოაღნიშნული სამუშაოების განხორციელება და პროექტი ითვალისწინებს კონკრეტულ ობიექტზე გაზის
წყლის თუ ელ.ენერგიის მიერთების ხარჯებს.
პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების გადახურვა.
სტიქიის შედეგად დაზიანებული და ამორტიზირებული შენობების სახურავების გადახურვა. ლოკაციების
შერჩევა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე.
პროგრამის ფარგლებში მოხდება ავარიული შენობების ფასადების გამაგრება/გაძლიერება.

პროგრამის მიზანი
და მოსალოდნელი
შედეგი

რეაბილიტირებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობები, სახურავების დაზიანების გამო
მოსახლეობისთვის მინიმუმამდე დაყვანილი ზარალი. მოსახლეობის გაზრდილი კმაყოფილება. აღნიშნული
ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაზრდილია შენობების ექსპლუატაციის ვადა. პროგრამის
განხორციელების შემდგომ ეტაპზე რეაბილიტირებული სახურავის შედეგად შემცირებული შენობის
დაზიანების ხარისხი ცუდი ამინდის პირობებში.

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

02 04 01

დაფინანსება ათას ლარებში
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების
მოწყობა/რეაბილიტაცია

2020 წელი

10,0

2020-2023 წელი

1 510,0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წყლის დენის და გაზის მიერთებისთვის საჭირო სამუშაოების
მომსახურების შეძენა, რომლის მიზანიცაა გამართულად იფუნქციონიროს იმ ობიექტმა სადაც საჭიროა
ზემოაღნიშნული სამუშაოების განხორციელება და პროექტი ითვალისწინებს კონკრეტულ ობიექტზე გაზის
წყლის თუ ელ.ენერგიის მიერთების ხარჯებს.

ქვეპროგრამის მიზანი
და მოსალოდნელი
შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიერთების მომსახურების შესყიდვა.

კოდი
პროგრამის
დასახელება

02 04 02

დაფინანსება ათას ლარებში
საცხოვრებელი შენობების სახურავების
რეაბილიტაცია

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

2020 წელი

550,0

2020-2023 წელი

2 500,0

18

პროგრამის
განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური
ა(ა)იპ „რუსთავის კორპუსი“

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი შენობების გადახურვა, ასევე სტიქიის შედეგად
დაზიანებული და ამორტიზირებული შენობების სახურავების გადახურვა. ლოკაციების შერჩევა მოხდება
აუცილებლობიდან გამომდინარე.

პროგრამის მიზანი და
მოსახლოდნელი
შედეგი

დაზიანებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების გადახურვა, სახურავების დაზიანების გამო
მოსახლეობისთვის მიყენებული ზარალის მინიმუმადე დაყვანა. მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ზრდა.
აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაიზრდება მათი ექსპლუატაციის ვადა. პროგრამის
განხორციელების შემდეგ რეაბილიტირებული სახურავი შეამცირებს შენობის დაზიანების ხარისხს ცუდი
ამინდის პირობებში, მოწესრიგებული გადახურვით ისარგებლებს კორპუსის ყველა მკვიდრი.

კოდი
პროგრამის დასახელება

დაფინანსება ათას ლარებში
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

02 04 03
პროგრამის
განმახორციელებელი

პროგრამის აღწერა

2020 წელი

521,9

2020-2023 წელი

2 021, 9

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური
პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობები
ფასადების სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განხორციელდება 2
პროექტის რომლის ფარგლებშიც მოხდება 9 შენობის რეაბილიტაცია ღირებულებით 521.9 ათ. ლარი.
ჭყონდიდელში ფასადების რეაბილიტაცია (რჩეულიშვილის N2ა და 7ა-ს ჩათვლით 6 შენობა)
ჭყონდიდელში ფასადების რეაბილიტაცია (ბარნოვის N5ა, ჩაპაევის N3 და გიორგაძის N28)

პროგრამის მიზანი და
მოსახლოდნელი
შედეგი

პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი
მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება
ჭყონდიდელის დასახლებაში არსებული დაზიანებულფასადიან შენობების რეაბილიტაცია, პროექტის
ფარგლებში მოხდება დაზიანებული კედლების აღდგენა, შელესვა და შეღებვა. პროგრამის განხორციელების
შდეგად შექმნილი იქნება სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი
მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის, წახალისებული ადგილობრივი მოსახლეობა
ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით, გაზრდილი ინვესტიციები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის.

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

02 05

დაფინანსება ათას ლარებში
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარება

2020 წელი

2 072,0

2020-2023 წელი

8 502,5

ააიპ „რუსთავის კორპუსი“
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრებთან შეხვედრები მიმდინარე პროგრამების გაცნობის მიზნით;
არსებული პრობლემების გამოვლენა, მათი მოგვარებისთვის საჭირო გზებისა და მეთოდების ერთობლივად
გადაწყვეტა; ინფორმირების ამაღლების მიზნით სხვადასხვა სახის საინფორმაციო ბუკლეტების, ფლაერების
ბეჭდვა და გავრცელება. ამხანაგობების წევრების დაინტერესება რათა გაუჩნდეთ მეტი ინტერესი
უხელმძღვანელონ ამხანაგობებს და უშუალო კონტაქტი დაამყარონ ააიპ „რუსთავის კორპუსთან“ შემდგომ
ჩართულობას, ბმა-ს მხრიდან წამოსული ინიციატივების გაჟღერებას.

ქვეპროგრამის აღწერა

ბინათმესაკუთრეთა საკუთრებაში არსებული ქონების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა (შიდა წყალკანალიზაციის
გაყვანილობის შეკეთება-თანადაფინანსება 20%; სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება/აღდგენათანადაფინანსება 20%; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი-თანადაფინანსება 30%; სადარბაზოს შიდა
რემონტი-თანადაფინანსება 20%; პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაციათანადაფინანსება 20%; სადარბაზოებში სართულის უჯრედზე სენსორული განათების მოწყობათანადაფინანსება მაღალსართულიანი 40%, დაბალსართულიანი 20%; კორპუსებში რკინა/ბეტონის
კონსტრუქციის შეკეთება-თანადაფინანსება 30%; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენათანადაფინანსების გარეშე; ადგილობრივი ინიციატივების ხელშეწყობა-ბმა-ს მხრიდან წამოსული
ინიციატივები.)
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ააიპ „რუსთავის კორპუსის“ კოორდინატორების მხრივ მეტი ჩართულობის გზით, ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობების მხრიდან ახალი ინიციატივების მობილიზება; თანამშრომელთა სამუშაო პირობების
გასაუმჯობესებლად ადმინისტრაციული რესურსის მეტად გამოყენება და ათვისება
ქვეპროგრამის მიზანი
და მოსალოდნელი
შედეგი

ინფორმირებული მოსახლეობის რაოდენობის გაზრდა; კორპუსებში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
პროგრამის განხორციელებაში ჩართული თანამშრომლების სამსახურებრივი კეთილდღეობა.

კოდი
პროგრამის
დასახელება

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

02 06

დაფინანსება ათას ლარებში
2020 წელი

720,8

2020-2023 წელი

4 440,6

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვის ცენტრი"
პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა, რომლებიც
საჭიროებენ აღდგენა-რეაბილიტაციას, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ლოკაციაზე,
კერძოდ საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ეზოებში სკვერების მოწყობა.

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქალაქში არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა, რაც გულისხმობს
სკვერებში დასასვენებელი სივრცეების რეაბილიტაციას, დასასვენებელი სკამების აღდგენას და ახალი სკამების
დამატებას, სანაგვე ურნების დადგმას და სანათების აღდგენას. ასევე მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში
დასასვენებელი სკამებს განთავსებას.
პროგრამა ითვალისწინებს სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის ქალაქის გაფორმებას.

პროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი
შედეგი

პროგრამის ფარგლებში აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის გაჩნდება
კომფორტული, მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა და ჯანსაღ გარემოში დროის
გატარების შესაძლებლობა.
სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი.

კოდი
პროგრამის დასახელება

პროგრამის
განმახორციელებელი

02 06 01

დაფინანსება ათას ლარებში
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია,
ექსპლოატაცია

2020 წელი

625,8

2020-2023 წელი

4 025,3

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვის ცენტრი"
პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა,
რომლებიც საჭიროებენ აღდგენა-რეაბილიტაციას, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება
სხვადასხვა ლოკაციაზე, კერძოდ საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ეზოებში სკვერების მოწყობა.
ლეონიძის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია
ქალაქ რუსთავის ცენტრალური შემოსასვლელის რეაბილიტაცია
ქიმიკოსთა სახლთან სკვერში ბილიკის მოწყობა

პროგრამის აღწერა

მე-19 მკრ N9-თან უკანა მხარეს სკვერის მოწყობა/რეაბილიტაცია
მე-12 მკრ N18-19-თან სკვერი
21-ე მკრ N2, 3, 21 და 22-თან სკვერი
მე-8 მკრ ლიტერატურული სკვერი
ლეონიძის N28-თან სკვერი
მესხიშვილის I გასასვლელის #7 მიმდებარედ სკვერი
სკვერებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა/რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი და
მოსახლოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის გაჩნდება
კომფორტული,მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა და ჯანსაღ გარემოში
დროის გატარების შესაძლებლობა
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კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

02 06 02

დაფინანსება ათას ლარებში
სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური
უზრუნველყოფა

2020 წელი

95,0

2020-2023 წელი

415,3

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავსერვის ცენტრი"
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, განსაკუთრებით რუსთავქალაქობის და საახალწლო ღონისძიებების
უზრუნველყოფას, სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნასა და მოსახლეობის განწყობის ამაღლებას.
შესაბამისად საჭიროა ქალაქის მორთვა საახალწლო დეკორატიული განათებებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში
დაფინანსდება ქალაქის საახალწლო დეკორაციებით გაფორმების სამუშაოები. მოირთვება თავისუფლების
მოედანი, კოსტავას გამზირი 1-23 და 2-22 ნომერი შენობების აივნები,მერიიდან ხიდამდე ბოძების
კონსტრუქციები,ხიდი, გონაშვილის სკვერი.გამყოფი ზოლი იუსტიციის სახლიდნ ქუთაისის მოედნამდე,
თოდრიას ქუჩა, კლდიაშვილის ქუჩა, ჭყონდიდელის დსახლება, რუსთაველის ქუჩა, ფიროსმანის
ქუჩა,კოსტავას გამზირი მერიიდან მეტალურგიულ ქარხნამდე. ქვეპრგრმიას ფარგლებში დაფინანსდება :
ქალაქის ტერიტორიაზე საახალწლო ნათურების მონტაჟი.
ქალაქში მთავარი ნაძვის ხის მონტაჟი/დემონტაჟის ღონისძიებები.
სხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის ქალაქის გაფორმებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი შედეგი

სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი.

კოდი
პროგრამის დასახელება

02 07

დაფინანსება ათას ლარებში
მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

2020 წელი

902,5

2020-2023 წელი

4 032,5

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება -" რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო"

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შპს " რუსთავის მინიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოს"
დაფინანსება. რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა
მუნიციპალურ ტრანსპორტს, საიდანაც ხორციელდება საწარმოს ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები
ხმარდება ხელფასებს და საწვავს. რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოში მუშაობს 20
ავტობუს: №1 ავტობუსზე მუშაობს 3 ავტობუსი. №2 ავტობუსზე მუშაობს 3 ავტობუსი. №4 ავტობუსზე
მუშაობს 3 ავტობუსი. №5 ავტობუსზე მუშაობს 4 ავტობუსი. №6 ავტობუსზე მუშაობს 2 ავტობუსი. №7
ავტობუსზე მუშაობს 4 ავტობუსი. ფოლადაანთ კარი 1 ავტობუსი. სულ დასაქმებულია 120 თანამშრომელი;
აქედან 52 მღოლი, ავტოპარკს ემსახურება 38 თანამშრომელი და ადმინისტრაციაში არის 30 თანამშრომელი.

პროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი შედეგი

შიდა საქალაქო და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის განვითარება და მოდერნიზაცია, რომელიც იქნება
მიმართული ქალაქ რუსთავის მოსახლეობის კმაყოფილებისათვის.

კოდი
პროგრამის დასახელება

დაფინანსება ათას ლარებში
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

02 08
პროგრამის
განმახორციელებელი

პროგრამის აღწერა

2020 წელი

200,0

2020-2023 წელი

1 100,0

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური
პროგრამის ფარგლებში მოხდება შენობების, გზების და სხვა ობიექტებისთვის საჭირო საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა. 2020 წელს დაგეგმილია 200.0 ათს. ლარის ღირებულების
მომსახურების შესყიდვა.
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
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პროგრამის ფარგლებში, ელექტრონული ტენდერის საშუალებით მოხდება საპროექტო ფირმის შერჩევა,
რომელიც 2019 წლის მანძილზე სამსახურის მოთხოვნის შესაბამისად დააპროექტებს ობიექტებს, რომლის
შემდგომაც მნიშვნელოვანი და საჭირო პროექტები იქნება მზად და ფინანსების მოძიების შემდგომ უმოკლეს
ვადებში მოხდება მათი განხორციელება

პროგრამის მიზანი და
მოსახლოდნელი შედეგი

კოდი
პროგრამის
დასახელება

02 09

დაფინანსება ათას ლარებში
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო
სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და
ექსპერტიზა

2020 წელი

531,8

2020-2023 წელი

2 031,8

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა

1. პროგრამის ფარგლებში მოხდება დაქირავებული კომპანიის მიერ, შესრულებული სამუშოების(ფორმა N2) და
საპროექტო სამუშოების (პროექტების-ხარჯთაღრიცხვების,ნახაზების) ინსპექტირება.
2. სამხარაულში იგზავნება 50 000 ლარს ქვემოთ გაფორმებული ხელშეკრულებების საბოლოო შესრულებები,
შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას,
საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას. ასევე სამხარაულის
სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსთვის ხდება სხვადასხვა სახის დასკვნების
მომზადების დაკვეთა, როგორიცაა შენობების კონსტრუქციული მდგრადობის დადგენა და ა.შ

პროგრამის მიზანი
და მოსალოდნელი
შედეგი

1. პროგრამის მიზანია სრულყოს პროექტების დამზადების პროცესი და მინიმუმადე იყოს დაყვანილი
დაპროექტების სტადიაზე შესაძლო შეცდომები, რაც პროექტს მაქსიმალურად დააახლოებს არსებულ
რეალობასთან, შემრულებელს გაუმარტივებს საქმეს და მინიმალური დანახარჯებით მოხდება პროექტების
განხორციელება. ასევე შეამცირებს მზა პროექტებში ცვლილებების რაოდენობას.
2. შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას,
საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას.

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
ინფრასტრუქტურული

და

ეკონომიკური

განვითარების

პარალელურად

აუცილებელია

ხელი

შეეწყოს

კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია
ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.
შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს წარმატებული სპორტსმენებისა და ხელოვანების ხელშეწყობას და
შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების
გამოვლინება.
პროგრამ.
კოდი
05 00
05 01

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
სპორტის სფეროს განვითარება

2020 წლის
პროექტი

2021 წლის
პროგნოზი

2022 წლის
პროგნოზი

2023 წლის
პროგნოზი

8 209,2

7 167,1

7 569,7

7 486,4

3 790,9

2 509,8

2 785,0

2 665,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1 370,0

1 410,0

1 460,0

1 510,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

1 043,9

1 099,8

1 154,9

1 155,0

1 377,0

0,0

170,1

0,0

3 330,0

3 507,8

3 583,3

3 614,9

2 779,4

2 929,7

2 976,9

3 008,4

05 01 03
05 02
05 02 01

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა,
რეაბილიტაცია, მშენებლობა
კულტურის სფეროს განვითარება
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
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პროგრამ.
კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2020 წლის
პროექტი

2021 წლის
პროგნოზი

2022 წლის
პროგნოზი

2023 წლის
პროგნოზი

1 227,2

1 245,3

1 245,3

1 245,3

05 02 01 01

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება

05 02 01 02

თეატრის ხელშეწყობა

852,3

958,4

969,6

981,1

05 02 01 03

მუზეუმის ხელშეწყობა

324,0

276,0

282,0

285,0

05 02 01 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

375,9

450,0

480,0

497,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება

540,6

568,1

596,4

596,5

05 02 04

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა

10,0

10,0

10,0

10,0

331,1

348,3

360,4

365,4

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები

231,1

243,3

255,4

255,4

05 03 02

ინიციატივების თანადაფინანსება

100,0

105,0

105,0

110,0

757,2

801,2

841,0

841,1

05 04

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების
ადმინისტრირების პროგრამა

კოდი
პროგრამის
დასახელება

05 01

დაფინანსება ათას ლარებში
სპორტის სფეროს განვითარება

2020 წელი

3 790,9

2020-2023 წელი

11 750,7

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური
ა(ა)იპ "სახელევნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი რაგბის კლუბი ,,რუსთავის ხარები"
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება "საკალათბურთო კლუბი - რუსთავი 1991"

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს სპორტის მრავალი სახეობის ხელშეწყობას და განვითარებას, ქალაქში არსებული სპორტული
კულტურის გაძლიერებასა და მხარდაჭერას. პროგრამიდან ფინანსდება რაგბისა და კალათბურთის გუნდები და
სასპორტო სკოლები, ასევე პროგრამა მოიცავს სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციასა და ახლის
მოწყობას.

პროგრამის მიზანი
და მოსალოდნელი
შედეგი

პროგრამის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია ქალაქში, ხოლო შესაბამისი
ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

05 01 01

დაფინანსება ათას ლარებში
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2020 წელი

1 370,0

2020-2023 წელი

5 750,0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი რაგბის კლუბი ,,რუსთავის ხარები" და შეზღუდული
პასუხისმგებლობის საზოგადოება "საკალათბურთო კლუბი - რუსთავი 1991"

ქვეპროგრამის
აღწერა

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

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელი
შედეგი

1.ააიპ რაგბის კლუბი ,,რუსთავის ხარები"-ს წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ ჩემპიონატში და შემდგომ
საერთაშორისო ასპარეზზე.
2.გუნდის წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ტურნირებში, ეროვნულ
ჩემპიონატში საპრიზო ადგილის დაკავება.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
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კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

დაფინანსება ათას ლარებში
სპორტული ღონისძიებების
განხორციელება

05 01 02

2020 წელი

1 043,9

2020-2023 წელი

4 453,6

ააიპ "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"
23 სპორტის სახეობის მიმართულებით სექციების მუშაობის

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქი რუსთავის მასშტაბით ადმინისტრაციულ ერთეულებში ( მუნიციპალიტეტებში) ღონისძიებების
ორგანიზება
სპოეტსემენების წახალისება სტიპენდირებითა და მათი საჭიროებების უზრუნველყოფით
სპორტსმენი მოსწავლეების სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა (ფინანსდება გზა, კვება,
სასტუმრო)

ქვეპროგრამის მიზანი
და მოსალოდნელი
შედეგი

ცენტრის მიზანია ფიზიკური აქტივობის მიმართ საზოგადოების მაღალი ცნობიერების და სპორტულგამაჯანსაღებელ სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

კოდი
პროგრამის დასახელება
05 01 03
პროგრამის
განმახორციელებელი

დაფინანსება ათას ლარებში
სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა,
რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2020 წელი

1 377,0

2020-2023 წელი

1 547,0

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური
რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის სპორტული მოედნები, რომლებიც
საჭიროებენ აღდგენა-რეაბილიტაციას, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა
ლოკაციაზე მინი სპორტული მოედნები მოწყობა, ასევე სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კუთხის მოწყობა.
რჩეულიშვილის ქუჩაზე არსებული სპორტული კომპლექსის ღობის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა (N18
კორპუსის მ/ტ)
ზედგენიძის ქ. მინი სპორტული მოედანი
გარეჯის N1 მინი სპორტული მოედანი
გარეჯის N1 საბავშვო მოედანი
ბალანჩივაძის N10ა ტრენაჟორები
ნიკოლაძის N5-7 მ/ტ ტრენაჟორები
გრანელის N2 ტრენაჟორები
ქიმიკოსთა სახლის მ/ტ ტრენაჟორები
სპორტის N2-ში სპორტული მოედანი
მშენებელთა 50 მ/ტ (ვენ.დისპანერთან) ტრენაჟორები

პროგრამის აღწერა

N21 ბაგა-ბაღის წინ სპორტული მოედანი
მეგობრობის N4 მინი სპორტული სტადიონი
მეგობრობის N1 მინი სპორტული სტადიონი
ყაზბეგის N3 სტადიონი, ბავშვთა მოედანი და ტრენაჟორები
მეგობრობის N20 საბავშვო მოედანი
ცურტაველის ქ. მ/ტ (სამეფოს გვერდით) ტრენაჟორები
მე-6 მკრ სპორტული სტადიონი და ტრენაჟორები
მეგობრობის N47 სტადიონი
ფალიაშვილის N1 ტრენაჯორები
თოდრიას მე- 2 ჩიხში 4 და 1 ჩიხის N7 შორის ტრენაჯორები
მე-17 მკ/რ N13 თან სტადიონი
მე-18 მკ/რ N5 სტადიონი
მე-19 მკ/რ N5-თან საბავშვო მოედანი
მე-17 მკ/რ N12 თან საბავშვო მოედანი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
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მე-16 მკ/რ N3 თან საბავშვო მოედანი
თოდრიას N7 სტადიონი
მე- 12მკ/რ N36-37 მიმდებარეთ ტრენაჯორები
მე-11 მკ/რ N2 თან ტრენაჯორები
მე-12 მკ/რ N20-21 ტრენაჯორები
მე-20 მკ/რ N20 თან სტადიონი
მე-20 მკ/რ N1თან საბავშვო მოედანი
ლეონიძის N18, N16 თან სტადიონი
მე-15 მკ/რ N10 უკან საბავშვო მოედანი

პროგრამის მიზანი და
მოსახლოდნელი შედეგი

პროგრამის
დასახელება

პროგრამის მიზანია შეიქმნას კომფორტული და ჯანსაღი გარემო ახალგაზრდებისთვის, სადაც შეძლებენ
დაკავდნენ სპორტის რამდენიმე სახეობით. მოიმატებს სპორტით დაინტერესებული მომავალი თაობის
რაოდენობა და დაინერგება ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში. ასევე აღნიშნული პროგრამის
ფარგლებში მოეწყობა საბავშვო მოედნები რაც საშვალება მისცემს მცირეწლოვან თაობას დრო გაატარონ
კომფორტულ და უსაფრთხო გარემოში.

კოდი
05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში
2020 წელი
3 330,0
2020-2023 წელი

14 036,0

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

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

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობას, კულტურული ღონისძიებების
განხორციელებასა და შეაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტირებას.

პროგრამის მიზანი
და მოსალოდნელი
შედეგი

პროგრამის მიზანია ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის ჩართულობის ზრდა სხვადასხვა კულტურულ
ღონისძიებებში და ინეტერესეთა ზრდა მაღალი კულტურული მენტალობის ჩამოყალიბების ზრდით, ასევე
ხელშეწყობის გზით არსებული კულტურული მიმართულობების განვითარება

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

05 02 01 01

დაფინანსება ათას ლარებში
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

2020 წელი

1 227,2

2020-2023 წელი

4 963,1

ააიპ "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

სახელოვნეობ სკოლების მუშაობის ხელშეწყობა (დაფინანსება)
ქვეპროგრამის
აღწერა

სახელოვნეობ ღონისძიებების ორგანიზება
სახელოვნებო სკოლების უზრუნველყოფა საჭირო ინვენტარით
სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეების სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის დაფინანსება

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელი
შედეგი

ცენტრის მიზანია ხელოვნების როგორც თვითგამოხატვის საშუალების მიმართ საზოგადოების მაღალი
ცნობიერების და სახელოვნებო განათლების სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
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კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება

05 02 01 02

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი
შედეგი

თეატრის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი შედეგი

3 761,4

არასამეწარმეო (არკომერციული) იურიდიული პირი "გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის
რუსთავის მუნიციპალური თეატრი" პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს სპექტაკლის
დადგმას,ასევე თეატრალური ფორუმის, აღნიშნული პროგრამის განხორციელებას
ემსახურება 92 ადამიანი, აქედან 40 მსახიობი და 52 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური
პერსონალი.
საქართველოს რუკაზე რუსთავის თეატრის ლიდერული პოზიციონირება, როგორც ერთერთი საინტერესო, მაღალპროფესიული და ნოვატრული თეატრის, პოპულარიზაციის
შედეგად გაზრდილი მაყურებლის რაოდენობა, ასევე ფორუმი გააერთიანებს
მენეჯმენტისა და შემოქმედებითი საქმიანობის სფეროებს.

დაფინანსება ათას ლარებში
მუზეუმის ხელშეწყობა

05 02 01 03

2020 წელი

324,0

2020-2023 წელი

1 167,0

ააიპ "რუსთავის ისტორიული მუზეუმი"
მუზეუმი სამეცნიერო-საგანმანათლებლო დაწესებულეებაა, დაცულია 35 000 ექსპონატი, იცავს, იკვლევს და
პოპულარიზაციას უწევს რუსთავის, ქვემო ქართლის ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის
ნიმუშებს, დასაქმებულია 27 თანამშრომელი, ეწევა საგანმანათლებლო საქმიანობას არაფაორმალური
განათლების გაცემის გზით, აწყობს დროებით გამოფენებს. მუზეუმის არქეოლოგიური ექსპედიცია იკვლევს
და შეისწავლის რუსთავის ციხე-ქალაქის კომპლექს, რითაც ამდიდრებს მუზეუმის ფონდებს. მუზეუმი
საქმიანობას ეფუძნება ქვეპროგრამებს: 1. ფონდებისა და სამეცნიერო-საგანმანათლებლო საქმეების მართვის
პროგრამა: აღრიცხავს, იცავს, იკვლევს პუბლიკაციისა და გამოფენებისათვის ამზადებს მუზეუმში დაცულ
ექსპონატებს. 2. საგამოფენო და საგანმანათლებლო საქმიანობის მართვის პროგრამა - ამზადებს გამოფენებსა
და საგანმანათლებლო პროგრამებს, ემსახურება ვიზიტორებს. 3. არქეოლოგიური პროგრამა - აწარმოებს
რუსთავის ციხე-ქალაქის არქეოლოგიურ კვლევსას, მოვლა- დაცვას. 4. არქივისა და ბიბლიოთეკის მართვის
პროგრამა - იცავს და იკვლევს საარქივო დოკუმენტაციას, ემსახურება ბიბლიოთეკას.
დაცული და მოვლილი კულტურული მემკვიდრეობა; შემუშავებული საგანმანათლებლო პროგრამების
გზით არაფორმალური განათლების გავრცელება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში; ქალაქისა და
საქართველოს ისტორიით, ზოგადი ცოდნით განათლებული მოსწავლე-ახალგაზრდობა, თანამედროვე
ხელოვნების არტისტების პოპულარიზაცია (დროებითი გამოფენების მეშვეობით); გაზრდილი ვიზიტორები
და ეკონომიური სარგებელი, გამოცემული სამეცნიერო და სამეცნიერო- საგანმანათლებლო ლიტერატურა,
სამუზეუმო საქმის, ქალაქის ისტორიისა და კულტურის მიღწევების განვრცობა და პოპულარიზაცია
საზოგადოების ფართო ფენებში.

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

2020-2023 წელი

არასამეწარმეო (არკომერციული) იურიდიული პირი "გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის
რუსთავის მუნიციპალური თეატრი"

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

დაფინანსება ათას ლარებში
2020 წელი
852,3

05 02 01 04

დაფინანსება ათას ლარებში
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

2020 წელი

375,9

2020-2023 წელი

1 802,9

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია
ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა"

ქვეპროგრამის აღწერა

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია
ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა" შედგება ერთი მთავარი - ილია ჭავჭავაძის სახელობის
ბიბლიოთკისგან და ოთხი ფილიალისგან: #1 ფილიალი შ.რუსთაველის სახ. საქალაქო ბიბლიოთეკა, #2
ფილიალი საბავშვო ბიბლიოთეკა ნაკადული, #3 ფილიალი ნ. ბარათაშვილიდ სახ. საქალაქო საბავშვო
ბიბლიოთეკა , #4 ფილიალი ი. გოგებაშვილის სახ. საბავშვო ბიბლიოთეკა. წიგნადი ფონდი შეადგენს
167669 ეგზემპლარს.
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ფონდების ორგანიზება ქართული და უცხოური წიგნებით,მონაცემთა ბაზების შექმნა.საბიბლიოთეკო
კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება და საერთაშორისო დონეზე აპრობირებული მეთოდების დანერგვა.
ქალაქის მკითხველთა სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებზე გათვლილი ღონისძიებები და კლუბური
მუშაობების უზრუნველყოფა.ქალაქის მაცხოვრებლების ასაკობრივი, პროფესიული
ინტერესის,სკოლამდელი და საკოლო ასაკის,შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების
ლიტერატურული ინტერესების დაკმაყოფილება.
განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება

ქვეპროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი შედეგი

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

05 02 02

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

დაფინანსება ათას ლარებში
კულტურული ღონისძიებების
განხორციელება

2020 წელი

540,6

2020-2023 წელი

2 301,3

ააიპ "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"
საქალაქო მულტი კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება

ქვეპროგრამის აღწერა

კულტურის ცენტრის ბაზაზე მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მუშაობის დაფინანსება
ქართული ტრადიციული ხელოვნების, ფოლკლორის, ხალხური რეწვის დაფინანსება

ქვეპროგრამის მიზანი
და მოსალოდნელი
შედეგი

მოქალაქეების შემოქმედებითი მრავალფეროვნების პოზიტიურ აღქმისა და თვითგამოხატვის
უზრუნველყოფა

კოდი
პროგრამის
დასახელება

05 03

დაფინანსება ათას ლარებში
2020 წელი

331,1

2020-2023 წელი

1 405,2

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ა(ა)იპ "სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი" და ჯანდაცვის, სოციალური
მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებების უზრუნველყოფას და ინიციატივების
თანადაფინანსებას

პროგრამის მიზანი
და მოსალოდნელი
შედეგი

პროგრამა მიზნად ისახავს ქალაქ რუსთავში განსახორციელებული ახალგაზრდა (29 წლამდე) ინიციატორებისა
ან/და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების პროექტების თანადაფინანსებას. ახალგაზრდობის
მდგრადი განვითარებისა და ახალგაზრდულ სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას, რაც
განაპირობებს ქალაქის მომავალი კეთილდღეობის უზრუნველყოფას

კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

05 03 01

დაფინანსება ათას ლარებში
ახალგაზრდობის განვითარების
ხელშეწყობა

2020 წელი

231,1

2020-2023 წელი

985,2

ააიპ "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"
მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზება
მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში სასწავლო სექციების მუშაობის უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება
ახალგაზრდების არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი შედეგი

ცენტრის მიზანია ახალგაზრდობის მდგრადი განვითარებისა და ახალგაზრდულ სერვისებზე თანაბარი
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
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კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

დაფინანსება ათას ლარებში
ინიციატივების თანადაფინანსება

2020 წელი

100,0

2020-2023 წელი

420,0

05 03 02

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული
განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქე (29
წლამდე), რომელმაც მოიპოვა პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების მიზნის შესაბამისი დაფინანსება
„დონორის“ მიერ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც „დონორის“ დაფინანსებით ქალაქ
რუსთავში ახორციელებს ამ პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების მიზნის შესაბამის
პროექტს.პროგრამა მიზნად ისახავს ქალაქ რუსთავში განსახორციელებული ახალგაზრდა (29 წლამდე)
ინიციატორებისა ან/და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების პროექტების თანადაფინანსებას.

მოსალოდნელი მიზანი
და შედეგი

ქალაქის განვითარებაში ახალგაზრდების ჩართულობა

დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალდ არის სამრეწველო ობიექტები, აქედან გამომდინარე დიდ
მნიშვნელობას იძენს ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ზრუნვა; მწვანე საფარის
ინტენსიური ზრდა და არსებულის მოვლა-პატრონობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქალაქის
განვითარებისათვის, ამასთან ერთად უსაფრთხო გარემო და სანიტარული მდგომარეობის ყოველწლიური
გაუმჯობესება წარმოადგენს ერთ-ერთ პრიორიტეტს.
პროგრამ.
კოდი
03 00

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2020 წლის
პროექტი

2021 წლის
პროგნოზი

2022 წლის
პროგნოზი

2023 წლის
პროგნოზი

5 921,4

6 193,3

6 502,7

6 827,1

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

3 808,6

3 968,5

4 166,8

4 374,5

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

1 982,5

2 082,2

2 186,1

2 295,3

03 03

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

130,3

142,6

149,8

157,3

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

03 01

დაფინანსება ათას ლარებში
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2020 წელი

3 808,6

2020-2023 წელი

16 318,4

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ააიპ "რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში კომფორტული გარემოს შექმნისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ტერიტორიაზე
სანიტარულ სისუფთავეს. შესაბამისად საჭიროა ქალაქის ტერიტორიის ყოველდღიური დასუფთავება და
ნარჩენების გატანა ტერიტორიიდან. არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შემკრები კონტეინერების
მოვლ-პატრონობა, რაც გულისხმობს დაახლოებით ყოველდღიურად 85 ტონა მოცულობის ნარჩენების
გატანას,აღნიშნულ მომსახურებას ემსახურება 11 სპეც.მანქანა, ასევე ყოველდღიურად ხდება 1686700 კვ/მ
ტერიტორიის დასუფთავება და შეგროვებული ნარჩენების გატანა შ.პ.ს "საქართველოს მყარი ნარჩენების
კომპანია"-ს ტერიტორიაზე. ასევე საჭიროების შემთხვევაში ხორციელდება ტექნიკური მარილის მოყრა
სავალ პერიმეტრზე. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 371 თანამშრომელი და პროგრამა მოიცავს
სამსახურის ფონქციონირებისათვის ყველა საჭირო ხარჯს.
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ქვეპროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი შედეგი

წლის განმავლობაში მოვლილი და დასუფთავებული ქალაქი, ყინვისა და თოვლის დროს უსაფრთხო გზები.

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

დაფინანსება ათას ლარებში
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა,
განვითარება

03 02

2020 წელი

1 982,5

2020-2023 წელი

8 546,1

ქვეპროგრამის
განმახორციელებე
ლი სამსახური

ააიპ "რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის
აღწერა

ქალაქის განვითარებისა და ეკოლოგიისთვის მნიშვნელოვანი როლი უკავია მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობას.
შესაბამისად აუცილებელია ყოველდღიურად მწვანე საფარის მოვლა, მორწყვა, განახლება, რაც გულისხმობს
სეზონზე ხეებისა და ყვავილების დარგვას, ბალახის დათესვას , ხეების შეთეთრებას, მოჭრა-გადაბელვას. ხდება
სარწყავი სისტემის ექსპლოატაცია. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 195 თანამშრომელი

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელი
შედეგი

მოვლილი მწვანე ნარგავები და განახლებული მწვანე საფარი. შეუფერხებლად ფუნქციონირება სარწყავი
სისტემის, ყვავილებით მორთული გაზონები, გათიბული პარკი და სკვერები, რომელიც გამოიწვევს
მოსახლეობის კმაყოფილებას და განახლებულ რეკრეაციულ ზონებს.

კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება

უპატრონო ცხოველების
ოპერირება

03 04

დაფინანსება ათას ლარებში
2020 წელი

130,3

2020-2023 წელი

580,0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ააიპ "რუსთავსერვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვარში
არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში დროებით გადაყვანა, კასტრაცია-სტერილიზაციის მიზნით
და ასევე ხდება ძაღლების მარკირება. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 13 თანამშრომელი

ქვეპროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში უსაფრთხო გარემოს შექმნა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს
წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი
მოსახლეობის

სხვადასხვა

დახმარებებითა

და

შეღავათებით

უზრუნველყოფას.

ერთიანი

სახელმწიფო

პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე
სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
პროგრამ.
კოდი
06 00
06 01
06 01 01

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო
გარემოს უზრუნველყოფა

2020 წლის
პროექტი

2021 წლის
პროგნოზი

2022 წლის
პროგნოზი

2023 წლის
პროგნოზი

4 144,9

4 367,2

4 565,9

4 716,6

1 369,2

1 404,2

1 451,2

1 502,2

309,2

309,2

309,2

309,2

06 01 02

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

600,0

620,0

650,0

680,0

06 01 03

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური
საშუალებებით დახმარება

190,0

195,0

200,0

205,0
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პროგრამ.
კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

06 01 04
06 01 05

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

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

2020 წლის
პროექტი

2021 წლის
პროგნოზი

2022 წლის
პროგნოზი

2023 წლის
პროგნოზი

231,0

240,0

250,0

265,0

39,0

40,0

42,0

43,0

2 775,7

2 963,0

3 114,7

3 214,4

1 193,0

1 235,0

1 285,0

1 315,0

06 02 01

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება

06 02 02

სარიტუალო მომსახურებები

8,1

8,3

8,6

8,9

06 02 03

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე

80,0

83,0

87,0

90,0

06 02 04

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე

320,0

357,0

391,0

427,0

06 02 05

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები

57,0

72,0

75,0

81,0

06 02 06

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება

2,1

2,4

2,7

3,0

06 02 07

რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა

458,6

525,9

563,6

565,1

06 02 08

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

380,0

390,0

400,0

410,0

19,9

20,7

20,8

20,9

06 02 09

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან
გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება

06 02 10

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

101,0

102,7

105,0

107,5

06 02 11

სტუდენტთა სოციალური დახმარება

50,0

52,0

55,0

57,0

06 02 12

სოციალური დახმარებების პროგრამა

60,0

66,0

70,0

75,0

06 02 13

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული
ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის
პროგრამა

6,0

6,0

6,0

6,0

06 02 14

დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა

40,0

42,0

45,0

48,0

კოდი
პროგრამის დასახელება

დაფინანსება ათას ლარებში
ჯანმრთელობის დაცვა

06 01
პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

1 073,4

2020-2023 წელი

5 431,0

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი დაჯანდაცვის,
სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურისა, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების
სამსახური
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს
უზრუნველყოფა, მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება, მოქალაქეთა მედიკამენტებითა
და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება, აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის
დაფიანსება და გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის
სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება
განხორციელებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის
ხელშეწყობა

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

2020 წელი

06 01
01

დაფინანსება ათას ლარებში
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო
გარემოს უზრუნველყოფა

2020 წელი

322.6

2020-2023 წელი

1 250,2

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

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

30

ააიპ ქ.რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრში
დასაქმებულიაა 43 თანამშრომელი. ცენტრი სტრუქტურა მოიცავს 2 დეპარტამენტს: მონიტორინგის და
ადმინისტრაციის დეპარტამენტი და ეპიდზედამხედველობის დეპარტამენტი. სამსახურრი ახორციელებს შემდეგ
ღონისძიებებს:
1. ეპიდზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიება
2. მოსახლეობის ანტირაბიული დახმარების ხელშეწყობის ღონისძიება
ქვეპროგრამის
აღწერა

3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის ღონისძიება
4. მალარიის ელიმინაციის ღონისძიება
5. რუსთავის საცხოვრებელი ბინების დერატიზაცია
6. სანიტარულ-ჰიგიენური ღონისძიება
7. ქალაქ რუსთავის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის „საშიში“ და შხამიანი ცხოველების
(ძირითადად ქვეწარმავლების და მორიელების) ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიება

ქვეპროგრამის
მიზანი და
მოსალოდნელი
შედეგი

განხორციელებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა.

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

დაფინანსება ათას ლარებში
2020 წელი

600,0

2020-2023 წელი

2 550,0

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება
06 01 02

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურისა, სპორტისა და ახალგაზრდული
განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

აღნიშნული ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირებს წარმოადგენენ ის მოქალაქეები, რომელთაც ესაჭიროებათ
ავთვისებიანი სიმსივნეების დიაგნოსტიკა და ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა,
კარდიოქირურგიული და გეგმიური ქირურგიული სამედიცინო მომსახურება, კომპიუტერული გამოკვლევები
0-70 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები,
რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი მიზანი
და შედეგი

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

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

06 01 03

დაფინანსება ათას ლარებში
მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და
საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით
დახმარება

2020 წელი

190,0

2020-2023 წელი

790,0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურისა, სპორტისა და ახალგაზრდული
განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

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

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

კოდი

დაფინანსება ათას ლარებში

ქვეპროგრამის დასახელება

აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

2020 წელი

231,0

2020-2023 წელი

986,0

06 01 04
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურისა, სპორტისა და ახალგაზრდული
განვითარების სამსახური
ქვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან, დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის ( ICD-10) მიხედვით
განვითარების ზოგადი აშლილობის ჯგუფის (F84.0-F84.9) დიაგნოზის მქონე 2-დან 15 წლის ასაკის მქონე
ბავშვები (შემდგომში ბენეფიციარი).

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული) აუტიზმის
მქონე ბავშვების (შემდგომში - ბენეფიციარი) საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით შემეცნებითი,
თვითმოვლის, მოტორული, სოციალური განვითარების და კომუნიკაციური უნარების განვითარების
ხელშეწყობა.
პროგრამაში ბენეფიციართა ასაკის და მომართვიანობის გაზრდის გამო შესაძლებელია მოხდეს პროგრამაში
მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენება.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი მიზანი და
შედეგი

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

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

06 01 05

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

დაფინანსება ათას
ლარებში
2020 წელი

39,0

2020-2023
წელი

164,0

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული
განვითარების სამსახური
ქვეპროგრამით მოსარგებლე კატეგორიას განეკუთვნება გონებრივი განვითარების დაყოვნების,
ცერებრული დამბლის და დაუნის სინდრომის (ICD-10-ით განსაზღვრული კლასიფიკატორები - R62, G80,
Q90) მქონე ბავშვები (შემდგომში ბენეფიციარი) 2 დან 18 წლამდე ასაკის ჩათვლით.

ქვეპროგრამის აღწერა

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

მოსალოდნელი მიზანი
და შედეგი

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

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
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კოდი
პროგრამის
დასახელება

06 02

დაფინანსება ათას ლარებში
სოციალური უზრუნველყოფა

2020 წელი

2 769,7

2020-2023 წელი

12 061,8

პროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების
სამსახური
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის
მოხუცებულთა სახლი“

პროგრამის აღწერა

პროგრამა უზრუნველყოფს სოციალური ფონის გათვალისწინებით ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ
სხვადასხვა მიზნობრივი კატეგორიების დახმარებას

პროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი
შედეგი

პროგრამის მიზანია სოციალური დახმარება და მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

06 02 01

დაფინანსება ათას ლარებში
მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება

2020 წელი

1 193,0

2020-2023 წელი

5 028,0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული
განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებნში რეგისტრირებული
განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში
რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ
საზღვრებს გარეთ) და აკმაყოფილებენ ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთ კრიტერიუმს მაინც:
1. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული მოქალაქეები,
რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს
2. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი
ოჯახები (4 და მეტი შვილი), რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს;
3. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები;
პროგრამით გათვალისწინებულია 1900 ბენეფიციარის დაკმაყოფილება.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი მიზანი და
შედეგი

სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის კვებით უზრუნველყოფით დახმარება.

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება
ქვეპროგრამის
მახორციელებელი
სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მოსალოდნელი მიზანი
და შედეგი

06 02 02

დაფინანსება ათას ლარებში
სარიტუალო მომსახურებები

2020 წელი

8,1

2020-2023 წელი

33,9

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული
განვითარების სამსახური
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული) სამშობლოს დაცვისას
დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო (დაკრძალვის) ხარჯების ანაზღაურებას
300 ლარის ოდენობით. პროგრამით გათვალისწინებულია 20 შუამდგომლობის დაკმაყოფილება.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში მიწერილობა
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში აღმოჩენილი იდენტიფიცირებადი ან
არაიდენტიფიცირებადი ადამიანების გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვასთან დაკავშირებული
სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურებას 150 ლარის ოდენობით. გათვალისწინებულია 14 გარდაცვლილის
სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში მიწერილობა
ვეტერანთა ოჯახებისთვის სარიტუალო ხარჯის ხელშეწყობა.
სარიტუალო მომსახურებით უზრუნველყოფილი რუსთავში აღმოჩენილი იდენტიფიცირებადი ან
არაიდენტიფიცირებადი ადამიანები.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
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კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

დაფინანსება ათას ლარებში
შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე

06 02 03

2020 წელი

80,0

2020-2023 წელი

340,0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული
განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს 0-57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე რუსთავში მცხოვრები
(რეგისტრირებული, განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად
(წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) ოჯახებისთვის სასმელი წყლის გადასახადის დაფარვას. სულზე
არაუმეტეს 3 ლარის ოდებით.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი მიზანი
და შედეგი

რუსთავში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობის
გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

06 02 04

დაფინანსება ათას ლარებში
შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე

2020 წელი

320,0

2020-2023 წელი

1 495,0

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების
სამსახური
1. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში
რეგისტრირებული ოჯახების, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს და რეგისტრირებული
არიან არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა
ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). თითო
ბენეფიციარის თვის მანძილზე მგზავრობა არ უნდა აღემატებოდეს 60 ტრანზაქციას.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში მიწერილობა
2. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული ვეტერანების
პრანსპორტით უზრუნველყოფას, რომლებიც არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის
შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და შესაბამისი უწყების მიერ მიღებული აქვთ ვეტერანის მოწმობა
(სტატუსი) და ფიქსირდებიან სსიპ "ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის" მიერ მოწოდებულ
ვეტერანთა სიაში. თითო ბენეფიციარის თვის მანძილზე მგზავრობა არ უნდა აღემატებოდეს 60 ტრანზაქციას.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში მიწერილობა

ქვეპროგრამის აღწერა

3. ვეპროგრამა ითვალისწინებ სსსიპ ქალაქ რუსთავის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის, ა(ა)იპ რუსთავის
„სახელოვნებო, სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდული განვითარების ცენტრის“, ა(ა)იპ „ქალაქ
რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანების“, ა(ა)იპ „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების“, ა(ა)იპ
„რუსთავის ისტორიული მუზეუმის“, ა(ა)იპ „გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური
თეატრის“, ა(ა)იპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის“, ააიპ „რუსთავსერვის ცენტრის“
თანამშრომლების საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობით უზრუნველყოფას,რომლებიც ქალაქ რუსთავში
მცხოვრები და რეგისტრირებული არიან არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის
შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). თითო ბენეფიციარის თვის მანძილზე მგზავრობა არ უნდა
აღემატებოდეს 60 ტრანზაქციას.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში მიწერილობა
4. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტატუსით „უსინათლო“ პირებისა
და პირველი ჯგუფის შშმ-პირების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული არიან
არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა
ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). თითო
ბენეფიციარის თვის მანძილზე მგზავრობა არ უნდა აღემატებოდეს 60 ტრანზაქციას.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში მიწერილობა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
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მოსალოდნელი მიზანი
და შედეგი

ქვეპროგრამის
დასახელება
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

უფასო მუნიციპალური ტრანსპორტით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.

კოდი
06 02 05

დაფინანსება ათას ლარებში
ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები

2020 წელი

57,0

2020-2023 წელი

285,0

ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების
სამსახური
1.ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები ოჯახების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში
რეგისტრირებულნი არიან არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია
არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ):
ა)საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ან მიღებული ჭრილობების შედეგად
გარდაცვლილ ჯარისკაცთა ოჯახები;
ბ)2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახების;
გ)2004 წლის აგვისტოში, შიდა ქართლში, ქართულ ოსური კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე საბრძოლო
ოპერაციების დროს მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვისას დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახების;
დ)საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობისას საბრძოლო ოპერაციების
დროს დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახების.
კომუნალური დავალიანებების (ელ-ენერგია, ბუნებრივი აირი) დაფარვა წლიურად არაუმეტეს 500 ლარის
ოდენობით.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში მიწერილობა

ქვეპროგრამის აღწერა

2. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები ბავშვის მინდობით აღზრდაში მიმღები ოჯახების,
რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 (ორი) წლის
განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). რეგისტრაციასთან დაკავშირებული შეზღუდვა
ვრცელდება მხოლოდ იმ ოჯახზე, რომელიც ბავშვს იღებს მინდობით აღზრდაში.(35 ოჯახი) კომუნალური
დავალიანებების (ელ-ენერგია, ბუნებრივი აირი) დაფარვას, ოჯახზე არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში მიწერილობა
3. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების, რომლებიც
ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში
უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). ბავშვისთვის მოითხოვება მხოლოდ აქტიური რეგისტრაციის სტატუსი და
განმცხადებლისთვის 2 წლიანი რეგისტრაცია. ამ პროგრამის მიზნებისთვის რეიტეგრირებული ბავშვი
გულისხმობს 1-დან 18 წლამდე ბავშვს. კომუნალური დავალიანებების (ელ-ენერგია, ბუნებრივი აირი) დაფარვა,
ოჯახზე არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით. გათვალისწინებულია სავარაუდოდ 18 ოჯახის დახმარება.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი
მიზანი და შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

დაფინანსება ათას ლარებში
უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება

06 02 06

2020 წელი

2,1

2020-2023 წელი

10,2

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული
განვითარების სამსახური

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
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ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები
(რეგისტრირებული) ასი და ას წელს გადაცილებული 7 (ხუთი) უხუცესი მოქალაქის დახმარება, თითოეულის
წელიწადში არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით. ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული არიან
არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა
ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ)
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი მიზანი
და შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირებზე ზრუნვა და მათი კმაყოფილება .

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

06 02 07

დაფინანსება ათას ლარებში
რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა

2020 წელი

458,6

2020-2023 წელი

1 652,4

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის
მოხუცებულთა სახლი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამაში გათვლილია სოციალურად დაუცველ, მზრუნველობა მოკლებულ 50 ბენეფიციარზე. ამ
ქვეპროგრამის განხორციელებას ემსახურება 35 თანამშრომელი მათ შორის: სამედიცინო პერსონალი,
მომვლელები, მზარეულები და ადმინისტრაცია. აღნიშნული პერსონალის მიერ 24 საათის განმავლობაში
ხდება ბენეფიციარების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, კვებით უზრუნველყოფა და სულიერი მდგომარეობის
გაუმჯობესება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუარესების შემთხვევაში ხდება მათი გადაყვანა შესაბამის
სამედიცინო დაწესებულებაში და მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურება დაწესებულების ბიუჯეტის მიერ.

ქვეპროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა და სოციალურად დაუცველი უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცებისათვის თავშესაფრის
მიცემა და მოვლა-პატრონობა.

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

დაფინანსება ათას ლარებში
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

06 02 08

2020 წელი

380,0

2020-2023 წელი

1 580,0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული
განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პროგრამით მოსარგებლე ჯგუფს, რომელსაც წარმოადგენენ ქალაქ რუსთავში
მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით
მომართვამდე არანაკლებ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ
უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და მათი
ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 150
000-ს და ჰყავთ 4 და მეტი შვილი. პროგრამით დადგენილი არაუმეტეს 1 წლიანი რეგისტრაცია (ქალაქ
რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში) მოეთხოვება მშობელს (განმცხადებელს),
ხოლო პროგრამის ბენეფიციარებს (მათ შვილებს) მხოლოდ აქტიური რეგისტრაციის სტატუსი. მატერიალური
დახმარება გაიცემა 18 (თვრამეტი) წელს მიუღწეველი შვილების რაოდენობის გათვალისწინებით. დახმარება
მოიცავს თოთო ბავშვზე ყოველთვიურად 35 ლარის ოდენობით დახმარებას.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი მიზანი
და შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა სოციალური უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის
დასახელება

კოდი
06 02 09

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ
პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

დაფინანსება ათას
ლარებში
2020 წელი

19,9

36

2020-2023 წელი

82,3

ქვეპროგრამის
მახორციელებელი
სამსახური

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული
განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

1. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა
და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერეთჯერად მატერიალურ დახმარებას. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე (8
ვეტერანი) მიიღებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 150 ლარის ოდენობით, ხოლო მეორე მსოფლიო ომის
მონაწილესთან გათანაბრებული პირები (36 ვეტერანი) მიიღებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 80 ლარის
ოდენობით. დახმარება გაიცემა ყოველი წლის 9 მაისს.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში მიწერილობა
2. ვეპროგრამა ითვალისწინებს 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომში, 2004 წლის აგვისტოს შიდა
ქართლში ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში საბრძოლო ოპერაციებისას, აგრეთვე საქართველოს
შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობისას საბრძოლო მოქმედებების დროს
დაღუპული მებრძოლების ოჯახების ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას, რომლებიც ქალაქ რუსთავში
ცხოვრობენ და რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის
განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). თითოეული დაღუპული მებრძოლის ოჯახისთვის
500 ლარის ოდენობით. პროგრამით გათვალისწინებულია 12 (თერთმეტი) ოჯახის მატერიალური დახმარება.
დახმარება გაიცემა არაუმეტეს ყოველი წლის 8 აგვისტოს.
ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის (გარდა
2008 წელს და 2004 წელს მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციებში დაღუპული მებრძოლებისა) 150 ლარის
ოდენობით, პროგრამა გათვლილია 65 ბენეფიცარზე და დახმარება გაიცემა არაუმეტეს 27 სექტემბრისა.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი
მიზანი და შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა სოციალური უზრუნველყოფა.

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

დაფინანსება ათას ლარებში
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
დახმარება

06 02 10

2020 წელი

101,0

2020-2023 წელი

416,2

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული
განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

1. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები მოქალაქეების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში
რეგისტრირებულნი არიან უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში
რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს
გარეთ) და არიან მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (სტატუსით „უსინათლო“)
პირები განურჩევლად მათი სოციალური სტატუსისა, ასევე 18 წლამდე ასაკის პირები, რომლებიც
წარმოადგენენ შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბავშვებს და რომელთაც სტატუსი მიენიჭათ
სამედიცინო ექსპერტიზის კომისიის მიერ მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემის გამო და ამასთან
დაბადებიდან მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები 18 წლის შემდგომ,
რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი
სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 480 ლარის ოდენობით ბუნებრივი
აირის და ელექტრო ენერგიის გადასახადებში ხელშეწყობას.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში მიწერილობა
2. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული) მოქალაქეების, რომლებიც
რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში
(წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ), რომლებსაც გამცილებლის მეშვეობით ესაჭიროებათ გადაადგილება
სამედიცინო დაწესებულებებში, საყოფაცხოვრებო დაწესებულებებში, სახელმწიფო
დაწესებულებებში.პროგრამა ითვალისწინებს 75 ბენეფიციარის გამცილებლით მომსახურებას.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი
მიზანი და შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა სოციალური უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის

კოდი

სტუდენთა სოციალური დახმარება

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

დაფინანსება ათას ლარებში

37

დასახელება

2020 წელი

50,0

2020-2023 წელი

214,0

06 02 11
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტუდენტები,
რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2
წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და:
ა)სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მათი ოჯახების სარეიტინგო
ქულა არ აღემატება 150 000-ს;
ბ)არიან მკვეთრად/მნიშვნელოვნად/ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე პირები;
დახმარება მოიცავს თვეში ერთხელ 60 ლარის ოდენობას.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის
ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

მოსალოდნელი მიზანი
და შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა სოციალური დახმარება

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

დაფინანსება ათას ლარებში
სოციალური დახმარების პროგრამა

06 02
12

2020 წელი

60,0

2020-2023 წელი

271,0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული
განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის
აღწერა

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

მოსალოდნელი
მიზანი და შედეგი

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

დაფინანსება ათას
ლარებში

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

06 02 13

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების
დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის პროგრამა

2020 წელი

6,0

2020-2023
წელი

24,0

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული
განვითარების სამსახური

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
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ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს ქალაქ რუსთავის მცხოვრები რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის
სისტემიდან გასულ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობას ფინანსურ დახმარებას წელიწადში
არაუმეტეს 1200 ლარის ოდენობით. პროგრამის ბენეფიციარები არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული, სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან, კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან და მცირე
საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდები, რომელთაც
სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში სულ მცირე 2 წელი გაატარეს. პროგრამა განკუთვნილია 18-24 წლის
ახალგაზრდებისათვის.

მოსალოდნელი მიზანი
და შედეგი

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

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

დაფინანსება ათას ლარებში
დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა

2020 წელი

40,0

2020-2023 წელი

175,0

06 02 15

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული
განვითარების სამსახური
აღნიშნული ქვეპროგრამით თვითოეული ბენეფიციარის მომსახურება ფინანსდება თვეში 60 ლარით.

ქვეპროგრამის აღწერა

მოსალოდნელი მიზანი
და შედეგი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამაში
ჩართული რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული (განცხადების მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის
განმავლობაში) მოქალაქეების (შემდგომში - ბენეფიციარი) ყოველთვიური მატერიალური დახმარება.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში მიწერილობა
ქვეპროგრამის განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქ რუსთვში მცხოვრები და
რეგისტრირებული ბენეფიციარებისთვის დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო
პროგრამით დადგენილი მომსახურების უწყვეტად მიღების საჭირო ხარჯების შემსუბუქება და სოციალური
მდგომარეობის გაუმჯობესება

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)
პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების,
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და
მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშწყობის პროგრამის
ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო
გადაწყვეტილებების

აღსრულების

ფონდს,

სესხის

მომსახურებას

და

ვალების

დაფარვის

ხარჯებს,

მუნიციპალური არქივის დაფინანსებასა და ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობის
ხარჯებს. მათ შორის:
პროგრამ.
კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2019 წლის
პროექტი

2020 წლის
პროგნოზი

2021 წლის
პროგნოზი

2022 წლის
პროგნოზი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

7 607,4

7 567,5

8 969,0

9 005,3

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის
უზრუნველყოფა

6 133,9

6 509,6

8 157,9

8 322,8

01 01 01

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 460,3

1 484,6

1 799,8

1 844,8

01 01 02

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

4 350,3

4 670,0

5 916,1

6 033,6

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი
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პროგრამ.
კოდი
01 01 03
01 01 04
01 02
01 02 01

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების
ხელშეწყობა
საერთო დანიშნულების ხარჯები
სარეზერვო ფონდი

2019 წლის
პროექტი

2020 წლის
პროგნოზი

2021 წლის
პროგნოზი

2022 წლის
პროგნოზი

283,2

355,0

442,0

444,4

40,1

0,0

0,0

0,0

1 473,5

1 057,9

811,1

682,5

300,0

300,0

300,0

300,0

2,0

5,0

5,0

5,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების
დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი

01 02 03

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის
ვალდებულებებისა და დავალიანებების
მომსახურება/დაფარვა

976,5

537,9

280,1

137,5

01 02 04

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა

95,0

95,0

96,0

100,0

50,0

50,0

50,0

50,0

01 02 05

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების
სააგენტოს ხელშეწყობა

01 02 06

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა

20,0

40,0

50,0

60,0

01 02 07

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

30,0

30,0

30,0

30,0

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

01 02 04

დაფინანსება ათას ლარებში
მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა

2020 წელი

118,7

2020-2023 წელი

503,5

ა(ა)იპ "ქ.რუსთავის მუნიციპალური არქივი"
მუნიციპალური საარქივო ფონდის შევსება დოკუმენტებით, მისი აღწერა და ცენტრალიზებული აღრიცხვა.
საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის უზრუნველყოფა, კონსერვაცია, დაზიანებული
დოკუმენტების რესტავრაცია. განსაზღვროს მუნიციპალური საარქივო ფონდის დოკუმენტების სახეობებისა
და ნაირსახეობის შემადგენლობა, შეიმუშაოს დაწესებულებათა ტიპობრივი დოკუმენტების ნუსხა მათი
შენახვის ვადების მითითებით, განახორციელოს მუნიციპალურ არქივში განთავსებული საარქივო
დოკუმენტების დაცვა, მათი შენახვის პირობების მინიტორინგისა და ოპტიმიზაციის ღონისძიებები,
აწარმოოს საარქივო ფონდის სპეციალური ტექნიკური დამუშავების სამუშაოთა კომპლექსი მათი ფიზიკურქიმიური და ბიოლოგიური დაცვისათვის (კონსერვაცია, რესტავრაცია, დეზინფექცია, დეზინსექცია და ა.შ)

ქვეპროგრამის აღწერა

ქ.რუსთავის მუნიციპალური არქივის მომსახურების არეალი მოიცავს ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტის
მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულების, საკრებულოსა და მერიის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო
არაკომერციული იურიდიული პირების საარქივო დოკუმენტაციის დამუშავება-შენახვას და მომსახურებას.
მუნიციპალურ არქივში დაცულია დოკუმენტები, რომელიც მოიცავს ქ.რუსთავის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში განხორციელებულ პრივატიზაციას(საცხოვრებელი ბინის ორდერებს, პრივატიზაციისა და
გასხვისების ხელშეკრულებებს, ლეგალიზაციის მასალებს, საბაღე მიწის ნაკვეთებს და სხვა).
მუნიციპალური არქივის თანამშრომელთა რაოდენობა განსაზღვრულია 8 ერთეულით, რომელთა ძირითად
საქმიანობას შეადგენს საარქივო ფონდის მუდმივი განახლება - შევსება და მიღებული დოკუმენტაციის
სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავება,აღწერა,აღრიცხვა,დაცვა-შენახვა და გამოყენება.

ქვეპროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი შედეგი

საარქივო ფონდის მუდმივი განახლება,სრულყოფა და საარქივო ფონდის მოცულობის გაზრდის
საფუძველზე, ორგანიზაცია-დაწესებულებებისა და მოქალაქეთა მომსახურების სერვისის გაუმჯობესება

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი

01 08 01

დაფინანსება ათას ლარებში
ქვემო ქართლის რეგიონელი განვითარების სააგენტოს
ხელშეწყობა

2020 წელი

50,0

2020-2023 წელი

200,0

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – "ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების
სააგენტო"
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სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო იძიებს პოტენციურ ინვესტორებს რეგიონში
არსებული ბიზნეს ინტერესების შესაბამისად და ახდენს მათ დაკავშირებას რეგიონის მაშტაბით
ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და ბიზნეს სექტორთან.
ადგილობრივი და რეგიონული გამოფენების ორგანიზება რეგიონის პოტენციალის თვალსაჩინოებისთვის.

ქვეპროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი შედეგი

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს მიზანია მხარი დაუჭიროს ეკონომიკურ
განვითარებას, ინვესტიციების წახალისებას, არსებული მცირე და საშუალო საწარმოების და დამწყები
მეწარმეების დაკავშირების გზით.
სოციალურ-ეკონომიკურად განვითარებული ქვემო ქართლის რეგიონი.

კოდი
ქვეპროგრამის
დასახელება

01 02 06

დაფინანსება ათას ლარებში
მონაწილეობითი ბიუჯეტირების
ხელშეწყობა

2020 წელი

20.0

2020-2023 წელი

80,0

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ტერიტორიული ერთეულების
მიხედვით 2019 წელს განხორციელებული ინფრასტრუქტურული, სოციალური, კულტურული და სხვა
პროექტების შეფასება, 2020 წლის დაგეგმილი ბიუჯეტის შეფასება და 2021 წლის დასაგეგმი ბიუჯეტის
პრიორიტეტები. გამოკითხვის შესაბამისად მოხდება მიმდინარე და მომავალი წლების ბიუჯეტების
დაგეგმარება აღსრულება.

ქვეპროგრამის მიზანი
და მოსალოდნელი
შედეგი

ქალაქ რუსთავის ბიუჯეტი რომელშიც მაქსიმალურად იქნება ასახული მოსახლეობის ყველა ინტერესი,
ასაკობრივი ყველა ინტერესთა ჯგუფის მიხედვით.

კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება

01 02 07

დაფინანსება ათას ლარებში
2020 წელი

20,0

2020-2023 წელი

80,0

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სამსახური

ქალაქ რუსთავის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული–აპარატი

ქვეპროგრამის აღწერა

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით გათვალისწინებულია ქალების ცნობიერების
ამაღლება. მეწარმე ქალთა გაძლიერება, ქალთა ჩართულობის ზრდა და მონაწილოება საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში თანასწორი უფლებებითა და შესაძლებლობებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და
მოსალოდნელი შედეგი

ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე მიმართული ინიციატივების გამოვლენა.საზოგადოებრივ და
ეკონომიკურ ცხოვრებაში ქალთა აქტიური ჩართულობისა და გაძლიერების ხელშეწყობა.

ირაკლი ტაბაღუა
ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტის მერი
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