
განკარგულების დასახელება თარიღი №

გარეჯის ქუჩის გაგრძელებისა და გაგარინის ქუჩის დარჩენილი ნაწილის 

ა/ბეტონის საფარის და სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია  
2 543 047 2 543 042

მარცხენა სანაპიროს გზების, ტროტუარების და ეზოების საფარის 

რეაბილიტაცია და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა 
1 723 091 1 723 090

ქალაქ რუსთავში ფიროსმანისა და დუმბაძის ქუჩებს შორის მდებარე 

სკვერის რეაბილიტაცია 
587 473 584 474

ქალაქ რუსთავში ფალიაშვილის ქუჩის მიმდებარე ე.წ "ჩიკაგოს" სკვერის 

რეაბილიტაცია 
924 886 924 370

ქუთაისის ქუჩის ტროტუარის რეაბილიტაცია 221 545 221 544

გოგებაშვილის ქუჩის და მისი მიმდებარე ეზოების (გოგებაშვილის N 3,5,7 

ოდიშარიას N30 მშენებელთა N22,24,26 ბოსტანქალაქის N17,19,21) 

ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტია 

261 020 261 020

ჭყონდიდელის დასახლებაში გზების,ტროტუარების და ეზოების 

საფარის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა 
150 167 150 167

ქალაქ რუსთავში მე-18 და მე-19 მიკრორაიონის დამაკავშირებელი 

გზების მოწყობა 
359 122 359 122

N27 საბავშო ბაღის შენობების გამაგრება გაძლიერება (მესხ. მე-3-ე N4) 243 233 243 232

N17 საბავშო ბაღის შენობის ფლიგელების დამაკავშირებელი დერეფნის 

რეაბილიტაცია 
66 721 66 720

ქ.რუსტავის კოსტავას გამზირის საცხოვრებელი სახლების ფასადების 

რეაბილიტაცია 
2 266 963 2 122 939

ქალაქ რუსთავში შიდა კვარტალური გზების და ეზოების რეაბილიტაცია 157 772 157 772

აღმაშენებლის გამზირის ტროტუარების რეაბილიტაცია (მე-12 მკრ-დან 

სანაპიროს ქუჩამდე)
132 011 120 479

XXI მიკრორაიონის N3-ის მიმდებარედ საფეხბურთო და საკალათბურთო 

სპორტული მოედნის მოწყობა და რჩეულიშვილის N4 მ/ტ მინი 

სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია  

224 640 224 640

ლომოურის ქუჩის გაგანიერება/რეაბილიტაცია 823 545 823 535

კოსტავას გამზირის გზის საფარის რეაბილიტაცია 996 967 996 967

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 1 730 000 1 724 134

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა 180 888 180 888

3

საქართველოს მთავრობის 

განკარგულება "ქალაქ 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის 

მიერ განსახორციელებელი 

ღონისძიებების შესახებ"

2019 წლის 26 

აგვისტო
1883 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 422 980 396 430

კოსტავას გამზირის N21 კოეპუსიდან მეტალურგიულ ქარხნამდე 

მისასვლელი გზის საფარის რეაბილიტაცია
2 351 933 2 329 605

ქალაქ რუსთავში ავტობუსების სადგომისა და დამხმარე ნაგებობების 

მოწყობა
1 051 246 1 049 807

ლეონიძის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია 1 687 038 1 687 038

მარცხენა სანაპიროს შიდა კვარტალური გზების და ეზოების საფარის 

რეაბილიტაცია და სანიაღვრეს მოწყობა
1 249 128 1 249 128

რჩეულიშვილის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარისა და ტროტუარების 

რეაბილიტაცია და სანიაღვრე ქსელის მოწყობა (რჩეულიშვილის N10ა 

საცხოვრებელი კორპუსიდან სამგორის ქუჩის გადაკვეთამდე

438 580 438 579

ქალაქ რუსთავში ჯავახიშვილის ქუჩაზე (მშვიდობის ქუჩიდან 

მაზნიაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) გზის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე 

სისტემის მოწყობა                                                        

672 853 672 828

გზის საფარის რეაბილიტაცია-სააკაძის ქუჩა (ბათუმის ქუჩიდან გარეჯის 

ქუჩამდე)
382 211 382 211

ქალაქ რუსთავში ჩერკასკის ქუჩის ტროტუარების რეაბილიტაცია 113 430 113 430
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გამოყოფა

ტრანსფერის გამოყოფის საფუძველი (სამართლებრივი აქტი)

საქართველოს მთავრობის 

განკარგულება "საქ.რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან 

მუნიციპალიტეტებისათვისთან

ხის გამოყოფის შესახებ"

საქართველოს მთავრობის 

განკარგულება "ზოგიერთი 

მუნიციპალიტეტისათვის 

უფლებამოსილებების 

ხელშეკრულების საფუძველზე 

დელეგირების შესახებ" 

საქართველოს მთავრობის 

განკარგულება

2019 წლის 18 

დეკემბერი

საქართველოს მთავრობის 

განკარგულება "საქ.რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან 

მუნიციპალიტეტებისათვისთან

ხის გამოყოფის შესახებ"

2630

2018 წლის 31 

დეკემბერი
2577

2020 წლის 18 

იანვარი
13

ინფორმაცია

2019-2020 წლებში ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი, მიღებული და ათვისებელი სპეციალური  და კაპიტალური ტრანსფერის შესახებ

№
ათვისებული 

თანხა
 ღონისძიებების (მიზნობრიობის)  დასახელება

გამოყოფილი 

თანხა



განკარგულების დასახელება თარიღი №

გამოყოფა

ტრანსფერის გამოყოფის საფუძველი (სამართლებრივი აქტი)№
ათვისებული 

თანხა
 ღონისძიებების (მიზნობრიობის)  დასახელება

გამოყოფილი 

თანხა

ვ.მესხიშვილის ქ პარინგების, ტროტუარებისა და გაზონების 

მოწყობა,ა.ფანცულაიას ქ ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა და 

კონსტიტუციის ქუჩაზე კოსტავას N14-დან ასლანიკაშვილის კვეთამდე 

ტროტუარების მოწყობა

670 489 670 489

ფიროსმანის ქუჩის და შოთა მოდებაძის ქუჩის ტროტუარების მოწყობა-

რეაბილიტაციის და XII მ/რ-ში #1-თან შიდა ეზოების გზის მოწყობა
510 522 387 299

ქ. რუსთავში ჭავჭავაძის ქუჩა N4-ში მდებარე მუსიკალური სკოლის 

რეაბილიტაცია
117 618 117 618

ქ. რუსთავში ფალიაშვილის ქუჩის მიმდებარედ არსებული სკვერის 

რეაბილიტაცია
95 000 95 000

ქ. რუსთავში თეატრის უკან მდებარე სკვერის რეაბილიტაცია 95 000 95 000

5

საქართველოს მთავრობის 

განკარგულება "ზოგიერთი 

მუნიციპალიტეტისათვის 

უფლებამოსილებების 

ხელშეკრულების საფუძველზე 

დელეგირების შესახებ" 

საქართველოს მთავრობის 

განკარგულება

2020 წლის 9 

იანვარი
27 ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 1 420 101 1 357 354

4
2019 წლის 18 

დეკემბერი

საქართველოს მთავრობის 

განკარგულება "საქ.რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან 

მუნიციპალიტეტებისათვისთან

ხის გამოყოფის შესახებ"

2630


