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ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის 6 თვის მონაცემები 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2022 წლის დამტკიცებულმა გეგმამ შეადგინა 81 200,0 

ათ. ლარი, (ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N281 25.11.2021წ. დადგენილების თანახმად; 

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016717, განხორციელებული ცვლილებების გათვალიწინებით 

ბიუჯეტის პარამეტრები დაზუსტდა და განისაზღვრა 100 126,8 ათ. ლარით. 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2021 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

2022 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2022 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შემოსავლები 28 279,0 27 100,9 39 210,5 

გადასახადები 22 397,6 17 219,0 29 069,3 

გრანტები 2 587,6 7 228,5 6 428,7 

სხვა შემოსავლები 3 293,8 2 653,4 3 712,6 

ხარჯები 20 702,9 33 828,0 31 540,8 

შრომის ანაზღაურება 8 264,9 10 771,3 10 614,2 

საქონელი და მომსახურება 6 217,1 9 735,1 8 554,8 

პროცენტი 33,5 1 200,0 1 183,5 

სუბსიდიები 2 434,5 4 343,8 4 162,7 

გრანტები 5,0 6,0 4,3 

სოციალური უზრუნველყოფა 1 857,6 2 486,1 2 328,3 

სხვა ხარჯები 1 890,3 5 285,7 4 693,2 

საოპერაციო სალდო 7 576,1 -6 727,2 7 669,7 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 761,5 7 798,6 6 257,9 

ზრდა 4 672,1 11 598,6 9 711,1 

კლება 3 910,5 3 800,0 3 453,1 

მთლიანი სალდო 6 814,6 -14 525,8 1 411,8 

ფინანსური აქტივების ცვლილება 6 670,4 -14 585,8 1 356,7 

ზრდა 6 670,4 0,0 1 599,7 

ვალუტა და დეპოზიტები 6 670,4 0,0  1 599,7 

კლება 0,0 14 585,8 243,0 

ვალუტა და დეპოზიტები  0,0 14 266,1 0,0 

აქციები და სხვა კაპიტალი  0,0 319,7 243,0 

ვალდებულებების ცვლილება -144,1 -60,0 -55,0 

კლება 144,1 60,0 55,0 

საშინაო 144,1 60,0 55,0 

ბალანსი 0,0 0,0 0,0 
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შემოსულობები 

 

2022 წლის ბიუჯეტში შემოსავლების სახით მობილიზებულია 39 210,5 ათ. ლარი, რაც 6 თვის საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (27 100,9 ათ. ლარი) 145 პროცენტია. 

გადასახადების სახით მობილიზებულია 29 069,3 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (17 219,0 ათ. ლარი) 169 

პროცენტია, მათ შორის: 

• საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 9 705,7 

ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (5 100,0 ათ. ლარი) 190 პროცენტს შეადგენს. 

• მოხდა უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის დაზუტება და შეადგინა - 2,8 ათ. 

ლარი, რაზეც არ ყოფილა განსაზღვრული საპროგნოზო მაჩვენებელი. 

• ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 11,6 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (12,0 ათ. ლარი) 97 პროცენტს შეადგენს. 

• სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით შემოსულია 5,5 ათ. ლარი, რაზეც 

საპროგნოზო მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული. 

• არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით მობილიზებულია 132,9 ათ. 

ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (346,1 ათ. ლარი) 38 პროცენტია. 

• დამატებითი ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზირებულია 19 216,3 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (11 760,9 ათ. ლარი) 163 პროცენტია. 

 

გრანტების სახით მობილიზებულია 6 428,7 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (7 228,5 ათ. ლარი) 89 

პროცენტია, მათ შორის: 
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• მიზნობრივი ტრანსფერის სახით მობილიზებულია 349,7 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 

(292,3 ათ. ლარი) 120 პროცენტია. 

• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მობილიზებულია 6 078,5 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (6 901,1 ათ. ლარი) 88 პროცენტია. 

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 3 293,8 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 867,2 ათ. ლარი) 

176 პროცენტია (იხ. ცხრილი). 

 

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 3 453,1 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 800,0 

ათ. ლარი) 91 პროცენტია, მათ შორის: 

• არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან მობილიზებულია 3 453,1 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (3 800,0 ათ. ლარი) 91 პროცენტი 

 

 

ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 243,0 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (319,7 ათ. 

ლარი) 76 პროცენტია, მათ შორის: 

• აქციები და  სხვა კაპიტალის გაყიდვიდან მობილიზებულია 243,0 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (319,7 ათ. ლარი) 76 პროცენტი 

 

 

 

დასახელება გეგმა ფაქტი % 

სხვა შემოსავლები 2 653,4 3 712,6 140 

შემოსავლები საკუთრებიდან 395,0 732,9 186 

პროცენტები 300,0 634,9 212 

რენტა 95,0 97,9 103 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                      60,0 69,9 117 

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

35,0 28,0 80 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 868,4 1 200,0 138 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 860,4 1 194,3 139 

სანებართვო მოსაკრებელი 90,0 144,8 161 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0,4 0,8 201 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 250,0 468,0 187 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 520,0 580,6 112 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 8,0 5,8 72 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 8,0 5,8 72 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები  1 300,0 1 374,8 106 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 90,0 404,9 450 
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გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2022 წლის 6 თვის ხარჯვითი ნაწილის გეგმამ 

შეადგინა - 45 486,7 ათ. ლარი, მთლიანმა საკასო ხარჯმა - 41 306,9 ათ. ლარი. კონკრეტული მუხლების მიხედვით: 

შრომის ანაზღაურება დაფინანსდა გეგმის - 99%–ით, საქონელი და მომსახურება - 88%-ით, სასესხო ვალდებულებების 

პროცენტი - 99%-ით, სუბსიდია - 96%–ით, გრანტი - 71%-ით, სოციალური უზრუნველყოფა – 94%-ით, სხვა ხარჯები - 

89%-ით, არაფინანსური აქტივები - 84%-ით, ვალდებულებები - 92%-ით. 
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გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2022 წლის 6 თვის ხარჯვითი ნაწილის გეგმამ 

შეადგინა 45 426,7 ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ 41 251,9 ათ. ლარი, გეგმის 91%. 

საერთო დანიშნულების მომსახურება დაფინანსდა გეგმის - 94%, თავდაცვა - 89%, ეკონომიკურ საქმიანობა - 

87%, გარემოს დაცვაზე - 86%, საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე - 89%, განათლება, დასვენება, კულტურასა და 

რელიგიაზე - 94% და ჯანდაცვასა და  სოციალურ დაცვაზე - 93%. 

 
 

დასახელება 
2021 წლის 6 
თვის ფაქტი 

2022 წლის 6 თვე 

გეგმა ფაქტი 

1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 3 222,3     5 839,4     5 502,4     

2. თავდაცვა და უსაფრთხოება 128,1     179,3     160,4     

3. ეკონომიკური საქმიანობა 2 699,6     6 068,0     5 266,3     

4. გარემოს დაცვა 3 074,8     4 399,4     3 790,6     

5. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 4 809,7     12 066,3     10 690,5     

6. განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 9 387,7 13 798,9 12 986,8 

7. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 2 052,8 3 075,3 2 854,9 

ჯამი 25 375,0     45 426,7     41 251,9     
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საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 

დასახელება 
2022 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2022 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 5 839,4     5 502,4     94 

წარმომადგენლობითი ორგანო 851,6     736,9     87 

აღმასრულებელი ორგანო 3 279,4     3 105,6     95 

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა 61,5     60,2     98 

სარეზერვო ფონდი 350,0     321,7     92 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების 
მომსახურება/დაფარვა 

1 200,0     1 183,5     99 

რუსთავის მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 56,9     54,6     96 

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა 40,0     40,0     100 

 

 

თავდაცვა 

დასახელება 
2022 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2022 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

თავდაცვა 179,3     160,4     89 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 179,3     160,4     89 

 

 

ეკონომიკური საქმიანობა 

დასახელება 
2022 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2022 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

ეკონომიკური საქმიანობა 6 068,0     5 266,3     87 

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 1 946,5     1 340,8     69 

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება 764,6     723,9     95 

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 225,9     196,5     87 

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება 3 131,0     3 005,2     96 

 

 

გარემოს დაცვა 

დასახელება 
2022 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2022 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

გარემოს დაცვა 4 399,4     3 790,6     86 

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 2 441,2     2 097,8     86 

მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, განვითარება 1 102,9     912,9     83 

ცხოველთა მონიტორინგი 300,7     274,6     91 

სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია 165,2     147,8     89 

რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა 389,5     357,6     92 
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საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 

დასახელება 
2022 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2022 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 12 066,3     10 690,5     89 

ბინათმშენებლობა 4 190,5     3 609,6     86 

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია  574,4     446,9     78 

ამხანაგობების ხელშეწყობა 1 751,1     1 407,9     80 

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია 1 864,9     1 754,7     94 

კომუნალური მეურნეობის განვითარება 5 246,8     4 965,3     95 

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია 5 246,8     4 965,3     95 

გარე განათება 1 006,8     932,4     93 

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 1 006,8     932,4     93 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯების საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 1 622,3     1 183,2     73 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 659,8     436,0     66 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 288,9     182,9     63 

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური 
ზედამხედველობა 

183,7     156,0     85 

ექსპერტიზის ხარჯები 35,0     31,1     89 

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა 454,9     377,1     83 

 

განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 

დასახელება 
2022 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2022 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

განათლება 8 167,0     7 817,6     96 

სკოლამდელი განათლება 7 667,0     7 372,2     96 

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 5 740,8     5 713,8     100 

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 1 567,9     1 304,4     83 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა 358,3     354,0     99 

ზოგადი განათლება 119,9     89,6     75 

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/ 
რეაბილიტაცია 

119,9     89,6     75 

უმაღლესი განათლება 380,0     355,8     94 

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება 380,0     355,8     94 

დასვენება, კულტურა და რელიგია 5 631,9     5 169,2     92 

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 2 487,8     2 117,5     85 

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 685,6     615,3     90 

რაგბის ხელშეწყობა 249,3     238,1     96 

კალათბურთის ხელშეწყობა 835,5     791,4     95 

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია  717,4     472,7     66 

მომსახურება კულტურის სფეროში 1 385,6     1 352,8     98 

თეატრის ხელშეწყობა 644,9     643,5     100 

მუზეუმის ხელშეწყობა 176,4     173,8     99 

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 287,3     271,4     94 

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება 277,0     264,1     95 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის 
სფეროში 

1 758,5     1 698,9     97 

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 559,3     558,4     100 

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები 119,6     87,6     73 

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება 695,2     679,2     98 

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამის ადმინისტრირების 
პროგრამა 

384,5     373,7     97 
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ჯანმრთელობა და სოციალური დაცვა 

დასახელება 
2022 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2022 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 1 116,5     1 074,9     96 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა 200,5     182,1     91 

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება 356,0     353,9     99 

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება 250,0     238,7     95 

აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება 290,0     280,4     97 

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

20,0     19,8     99 

სოციალური დაცვა 1 958,8     1 780,0     91 

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 35,0     25,3     72 

დიალიზით დაავადებულთა დახმარება 35,0     25,3     72 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 74,0     53,4     72 

შშმ პირთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (კომუნალურის დაფინანსება) 70,0     50,4     72 

მკვეთრად შშმ ტოტალურ უსინათლოთა გამცილებელი 4,0     3,0     75 

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 1 029,2     957,3     93 

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება 1,0     1,0     100 

მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა 287,2     261,8     91 

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება 741,0     694,5     94 

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა 13,0     10,0     77 

საბრძოლო ოპერაციებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთიანობისათვის 
დაღუპულთა ოჯახების მატერიალური დახმარება 

13,0     10,0     77 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 294,0     278,8     95 

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 220,0     208,3     95 

სოციალური დახმარების პროგრამა 64,0     61,0     95 

სახლეწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი 
ცხოვრების მხარდაჭერა 

6,0     5,7     95 

ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა 3,0     2,8     95 

ძალადობის მსხვერპლი სტატუსის მქონე პირთა დახმარების პროგრამა 1,0     1,0     100 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები სოციალური დაცვის სფეროში 513,6     455,2     89 

სარიტუალო მომსახურებები 12,6     9,8     78 

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე 35,0     21,9     63 

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 415,6     379,4     91 

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამა 35,0     28,7     82 

სტუდენტთა სოციალური დახმარება 15,4     15,4     100 
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სარეზერვო ფონდის განაწილება 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის გეგმა იყო 322,1 ათ. ლარი, 

ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 321,7 ათ. ლარი. 

N ღონისძიებების დასახელება თანხა 

1 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მზია ლომიძე-ჩუთლაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

2 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იოსებ კუპატაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

3 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ოლგესაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,3 

4 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლია კოტორაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

5 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. მანანა ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

6 
შპს "ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი გრიგალაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

7 
შპს "ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანაშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ 
ტუღუშის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

8 
შპს "მედ ინვესტმენტი"-ს სახელზე მოქ. თამარი გუჯეჯიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

9 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ალისა ახვერდიევას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

10 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. შიო ალავერდაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

11 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. დაჩი სოროზანიშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,4 

12 
შპს "ინოვა"-ს  სახელზე მოქ. გიორგი წიქარიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

13 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ქრისტინე ჯმუხაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

14 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ელდარ სიდანოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

15 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ლეილა კუიუმჩიანის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

16 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. სოფიკო ძულიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

17 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ეთერი კუპრეიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

18 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ხათუნა გლიკუს ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,3 

19 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ირმა ზვერიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

7,3 

20 
შპს "ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. რომანი ალთუნაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

21 
შპს "კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თორნიკე 
ბუშელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

22 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლიანა ალადაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

23 
ა(ა)იპ "მზე სწორად მოეფინების"-ს სახელზე მოქ. დემეტრე კაკაჩიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ადაპტირებული 
სკამის და ადაპტირებული მაგიდის ინდივიდუალური მორგების მომსახურებისთვის 

0,9 

24 
შპს "კენ ვოლკერის სახ. სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ანდრია მახათაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ადაპტირებული სკამის ინდივიდუალური მორგების მომსახურებისთვის 

0,4 

25 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მერი გოგოძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

26 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა კევლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

27 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

28 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ხოსროშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

29 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარინა ბუბუნაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

4,0 

30 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ხაიაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

2,8 



 

 
2022 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების მიმოხილვა    
* ინფორმაცია მოცემულია ათას ლარებში. 
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N ღონისძიებების დასახელება თანხა 

31 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. დალი ყაველაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,6 

32 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანული მელქონაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

33 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნოდარ ცაბაურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

34 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. მერი ჩიტაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

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

1,0 

36 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მანანა მამაიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

37 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ციალა ცხოვრებოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

38 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის  სახელზე მოქ. დაჩი ბიკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

39 
შპს "ინოვა"-ს  სახელზე მოქ. ეკატერინე ჯიქიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

40 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა ბარამიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

41 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ალიოშა ტრუნოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

42 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვიქტორ ტრუნოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

43 
შპს "გრანდ ვეჯინი"-ს სახელზე 2022 წლის 20 იანვარს ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩა 6ა-ში გაჩენილი ხანძრის 
შედეგად დაზარალებული პირების დროებით საცხოვრებელი ხარჯის ანაზღაურების მიზნით  

8,2 

44 
შპს "ელიტა"-ს სახელზე 2022 წლის 20 იანვარს ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩა 6ა-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 
დაზარალებული პირების დროებით საცხოვრებელი ხარჯის ანაზღაურების მიზნით  

0,4 

45 
შპს "თბილისის დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გვანცა ფეიქრიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

46 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. გიორგი მანანაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,3 

47 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარინა ცუცქირიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

48 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამარი პეტრიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

49 
შპს "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების 
საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნანული კანჯარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

50 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანული კანჯარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

51 
შპს "იმპექსფარმი"-ს სახელზე მოქ. ლიზა ზუბაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

52 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნელი ომიაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

53 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზაქრო ბერაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

54 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იზოლდა ბერაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

55 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამარ დეკანოსიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

56 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ელვერა დევიძე-ვიშნიაკოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

57 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯუმბერი ბაინდურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

58 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. არსენა კენჭაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

59 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ოლგესაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

60 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ირინა ხონელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

61 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ეთერი ხონელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

62 
2022 წლის 20 იანვარს ქ. რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩა 6ა-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული პირების 
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

5,3 

63 შპს "ნიუ რეჰაბ"-ის სახელზე მოქ. კატო რევიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 1,0 



 

 
2022 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების მიმოხილვა    
* ინფორმაცია მოცემულია ათას ლარებში. 

11 

N ღონისძიებების დასახელება თანხა 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 

64 
ააიპ "ფსიქორეაბილიტაციის ცენტრი ინდიგო"-ს სახელზე მოქ. იოანე ღამბაშიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

65 
შპს "კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. კახაბერ ბოჭორიშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,6 

66 
შპს "კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ზაური გელანტიას 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,3 

67 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ლენა თაბაგარის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

68 
ააიპ "ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ცონტე ჯერენაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,1 

69 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლუკა ზაზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

70 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ბედიშა ესართიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

71 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თომა ჭელიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

72 
შპს "გრანდ ვეჯინი"-ს სახელზე 2022 წლის 20 იანვარს ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩა 6ა-ში გაჩენილი ხანძრის 
შედეგად დაზარალებული პირების დროებით საცხოვრებელი ხარჯის ანაზღაურების მიზნით  

3,1 

73 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გოგა ჯმუხაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

74 
სს "რუსთავის სამშობიარო სახლი"-ს სახელზე მოქ. ნონა ჭანტურიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

75 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ლალი შუბითიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

76 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ცისანა სარალიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

77 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. თეონა თავართქილაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

78 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. რიტა სულთნიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

79 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნინი ჯაგაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

80 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა ფირცხელავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

81 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. მერაბი შიხიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,1 

82 
შპს "ფრანგულ-გერმანული ხუჯაძე-გოგნიაშვილის ყელ-ყურ-ცხვირის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ვიტალი დარსალიას 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

83 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ასმათი შალვაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

84 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ბადუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

85 
სსიპ "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მიზეილ 
მაზანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

86 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. დემური ბარბაქაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

87 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. გივი ფიროსმანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

88 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნათელა სიდამონიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

89 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა კევლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

90 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა-მარია ვეფხვიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

91 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნელი გოგოლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

92 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. მაია მამალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,6 

93 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნონა სადღობელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

94 
შპს "თიმი-თბილისის მედიცინის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ვენერა კოხრეიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

95 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა გოგალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 
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96 შპს "მირკო"-ს სახელზე მოქ. ნინო ურიდიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ერთი კოლოფი კოაგუჩეკის შესაძენად 1,0 
97 სპორტსმენი ბექა გურულის  წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდო 0,7 
98 სპორტსმენი ჯაბა სეფიაშვილის  წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდო 0,5 

99 
რუსთავის ეპარქიის ტაძრების მღვდელმსახურების სახელზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით, 
ტაძრების კეთილმოწყობისა და შემდგომი განვითარების უზრუნველსაყოფად 

120,0 

100 
2022 წლის 20 იანვარს ქ. რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩა 6ა-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული პირების 
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

3,4 

101 
რუსთავის ეპარქიის ტაძრების მღვდელმსახურების სახელზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით, 
ტაძრების კეთილმოწყობისა და შემდგომი განვითარების უზრუნველსაყოფად 

8,0 

102 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ლეილა კუიუმჩიანის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

103 
შპს "სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი ჰარმონია"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი დვალის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

104 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

105 
ააიპ "პარტნიორობა თანასწორობისთვის" სახელზე მოქ. ლუკა ბალიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

106 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ზეინებ გურგენიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

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

0,4 

108 
შპს "მედ-დიაგნოსტიკა"-ს  სახელზე მოქ. თეა თამარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

109 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ზაირა ზვიადაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

110 
შპს "თბილისის დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. რუსიკო ბურხატის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

111 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი ჯიქიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,7 

112 
სსიპ "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი"-ს სახელზე მოქ. კოტე ჩალიგავას ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

113 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ლალი თოდაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,2 

114 
შპს "ჰეპატოლოგიური კლინიკა ჰეპა"-ს სახელზე მოქ. ნინო ჩიტალაძე-გოგრიჭიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

115 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა გაფრინდაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

4,0 

116 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ანასტასია არჯევანიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

117 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ელვინ ჯაფაროვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

118 
შპს "ჯორჯიან მედიქალ სერვისი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი კევლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ჟანგბადის 
კონცეტრატორის შესაძენად 

1,8 

119 
შპს "ჯორჯიან მედიქალ სერვისი"-ს სახელზე მოქ. ნოდარი დვალიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ჟანგბადის 
კონცეტრატორის შესაძენად 

0,5 

120 
შპს "ჯორჯიან მედიქალ სერვისი"-ს სახელზე მოქ. ზაური მოხევიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ჟანგბადის 
კონცეტრატორის შესაძენად 

1,9 

121 
ააიპ "სარეაბილიტაციო განმავითარებელი ცენტრი კესანე"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ხაფთანის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

122 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნინა წიქარიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

123 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ღოღელიანის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

124 
შპს "ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. აჩიკო მიქაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,5 

125 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. თამაზ გაგულიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

126 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ელგუჯა გორდეზიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

127 
სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნანა 
ხორგუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

128 
შპს "ორთო +"-ის სახელზე უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებულთა დახმარების მიზნით, 
სხვადასხვა სახის საქონლის შესაძენად 

20,5 

129 
2022 წლის 20 იანვარს ქ. რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩა 6ა-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული პირების 
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

4,7 
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130 სპორტსმენის გიორგი სარდალაშვილის წახალისების მიზნით მიღწეული წარმატებისათვის ფულადი ჯილდო 2,5 
131 სპორტსმენის ლუკა კუბლაშვილის წახალისების მიზნით მიღწეული წარმატებისათვის ფულადი ჯილდო 2,5 
132 სპორტსმენის ბექა გურულის წახალისების მიზნით მიღწეული წარმატებისათვის ფულადი ჯილდო 2,0 
133 სპორტსმენის ლუკა კუბლაშვილის წახალისების მიზნით მიღწეული წარმატებისათვის ფულადი ჯილდო 1,5 
134 მწვრთნელის ხვიჩა კაპანაძის წახალისების მიზნით მიღწეული წარმატებისათვის ფულადი ჯილდო 1,5 
135 მწვრთნელის ედუარდ მარდანოვის წახალისების მიზნით მიღწეული წარმატებისათვის ფულადი ჯილდო 1,5 
136 მწვრთნელის ჯემალ იასეშვილის წახალისების მიზნით მიღწეული წარმატებისათვის ფულადი ჯილდო 1,2 
137 მწვრთნელის ალიშმან ტალიბოვის წახალისების მიზნით მიღწეული წარმატებისათვის ფულადი ჯილდო 1,0 

138 
სსიპ "საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-ს სახელზე მოქ. ბექა 
კულიჯანაშვილის სწავლების სამაგისტრო საფეხურზე სწავლების საფასურის დაფინანსების მიზნით 

1,1 

139 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნანა პაპუნაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

140 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლუკა ვანიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

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

0,7 

142 
სს "ჯერარსი"-ს სახელზე მოქ. ნაზიბროლა შალვაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

143 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თაია წოწოლაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

144 
შპს "მედ-დიაგნოსტიკა"-ს  სახელზე მოქ. ქეთევან გოდელაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

145 
"ქალაქ სტამბულის აჯიბადემ მასლაკის ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. იამზე მაისურაძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო 
სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების მიზნით 

2,0 

146 
შპს "მედფარმა პლუსი"-სათვის მოქ. იაკობი ცომაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სპეციალური საკვების 
შესყიდვისათვის 

0,8 

147 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გოჩა ვარამაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

148 
შპს "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების 
საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გელა ბლიაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

149 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნანული ქელბაქიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

150 
შპს "იმპექსფარმი"-ს სახელზე მოქ. მარინა დანელიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

151 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილი გურგენიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

152 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თინათინ გოხაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

153 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი გავაშელიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

154 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მედიკო ღუდუმიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

155 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარინე ხარებაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

156 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნაზია გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

157 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლიანა ბუთიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,1 

158 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილ კიკვაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,8 

159 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა ფირცხელავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,0 

160 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. დარეჯან ბრაჭველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

161 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლილე ხორავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

162 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ვენერა კოტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

163 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლენა თურმანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

164 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. კახა ნადირაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 
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165 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნინო აბუთიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

166 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. მაია ხუხუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

167 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანული ხაჩიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

168 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

169 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მზია კოტიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

170 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე გვარაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,4 

171 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მზიური გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

172 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნათელა დგებუაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

173 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა კევლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

174 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დავით ჩუტკერაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

175 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ცირა ელოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

176 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. მარინე მაჩაიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

177 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ოლგესაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

178 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლიანა ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

179 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი მამნიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

180 
მოქ. ნიკა გორდულაძის სახელზე საქართველოს ჩემპიონატი "ქართული ლიგა"-ში მონაწილეობის მისაღებად საჭირო 
კოსტიუმირების ხარჯის ანაზღაურების დახმარების მიზნით 

2,1 

181 მოქ. მიხეილ ირემაშვილის  სახელზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნით 2,0 

182 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ანასტასია ჯიღაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

183 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. ირმა ციციშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

184 
შპს "მედ ინვესტმენტი"-ს სახელზე მოქ. მუშკუნაზ ალიევას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,0 

185 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჟუჟუნა ხინთიბიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

186 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარინა ფირანიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

187 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

188 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გულნაზი ასაიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

189 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ქეთევანი წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

190 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანატოლი ქირიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

191 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. კობა ლაბუჩიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,3 

192 
მოქალაქე ნანი სარალიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა 
რეაბილიტაციისათვის განკუთვნილი სპორტული ტრენაჟორის (შვედური კედელი) შესყიდვის მიზნით 

0,5 

193 
სსიპ ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის #23 სკოლის ფოიეს ბარელიეფის დასასრულებლად 
ჩასატარებელი სამუშაოებისათვის მატერიალური დახმარების მიზნით 

3,5 

194 მწვრთნელის  ზურაბი ჩიტკერაშვილის სპორტული წარმატებისათვის წამახალისებელი ფულადი ჯილდო 1,0 
195 სპორტსმენის ლაშა-გიორგი ვარდიაშვილის სპორტული წარმატებისათვის წამახალისებელი ფულადი ჯილდო 1,5 

196 
2022 წლის 20 იანვარს ქ. რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩა 6ა-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული პირების 
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

4,7 

სულ 321,7 

 



 

 
2022 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების მიმოხილვა    
* ინფორმაცია მოცემულია ათას ლარებში. 

15 

 

 
განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 

 

2022 წლის 6 თვის მდგომარეობით გაფორმებულ იქნა 156 ხელშეკრულება საერთო ღირებულებით 23 047,9 ათ. 
ლარი, მათ შორის: 

➢ ელექტრონული ტენდერის შედეგად - 51 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 21 054,0 ათ. ლარი. 
➢ კონსოლიდირებული ტენდერის შედეგად - 23 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 743,8 ათ. ლარი. 
➢ გამარტივებული შესყიდვის შედეგად - 82 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 1 250,1 ათ. ლარი, მათ 

შორის: 

• გამარტივებული შესყიდვა (მონეტარული ზღვრების გათვალისწინებით და კანონით გათვალისწინებული 
სხვა შემთხვევა) – 64 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 121,1 ათ. ლარი. 

• გადაუდებელი აუცილებლობის ფარგლებში - 11 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 854,1 ათ. ლარი. 

• ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში - 7 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 274,7 ათ. 
ლარი. 
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