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ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 

ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების ანგარიში 

ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით: 

დასახელება 

2017 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

2018 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2018 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შემოსავლები 17 399,1 22 429,7 19 986,3 

გადასახადები 8 005,0 7 528,1 8 704,8 

გრანტები 6 154,3 11 909,3 8 623,8 

სხვა შემოსავლები 3 239,9 2 992,3 2 657,7 

ხარჯები 14 556,2 17 197,2 14 645,0 

შრომის ანაზღაურება 1 797,0 1 787,7 1 762,4 

საქონელი და მომსახურება 1 529,1 1 750,2 1 494,9 

პროცენტი 157,9 187,8 187,8 

სუბსიდიები 8 649,8 10 234,9 9 003,0 

გრანტები 3,3 4,0   

სოციალური უზრუნველყოფა 1 221,3 1 612,8 1 322,2 

სხვა ხარჯები 1 197,7 1 619,9 874,7 

საოპერაციო სალდო 2 842,9 5 232,5 5 341,4 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 392,1 6 300,5 2 643,2 

ზრდა 2 162,5 6 660,5 2 892,0 

კლება 770,3 360,0 248,7 

მთლიანი სალდო 1 450,8 -1 068,1 2 698,2 

ფინანსური აქტივების ცვლილება -198,3 -1 456,5 2 314,7 

ზრდა 0,0 0,0 2 314,7 

ვალუტა და დეპოზიტები     2 314,7 

კლება 198,3 1 456,5 0,0 

ვალუტა და დეპოზიტები 198,3 1 456,5   

ვალდებულებების ცვლილება -1 649,1 -388,5 -383,5 

კლება 1 649,1 388,5 383,5 

საშინაო 1 649,1 388,5 383,5 

ბალანსი 0,0 0,0 0,0 
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შემოსულობები 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2018 წლის შემოსულობების ნაწილის 

დამტკიცებულმა გეგმამ შეადგინა 35 978,5 ათ. ლარი, (ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N4, 

21.12.2017წ. დადგენილების თანახმად; სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016440), მათ შორის: 

გადასახადების გეგმა განისაზღვრა 13 600,0 ათ. ლარით, სხვა შემოსავლების გეგმა 5 344,6 ათ. ლარით, 

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავლის გეგმა 800,0 ათ. ლარით, გრანტების გეგმა 15 840,0 ათ. 

ლარით (საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 389,7 ათ. ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი     

14 950,3 ათ. ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი 500,0 ათ. ლარი), ფინანსური აქტივების კლება - 393,9 ათ. ლარი. 2018 

წლის შემოსულობების გეგმის წლიური პარამეტრები დაზუსტდა და განისაზღვრა 47 462,1 ათ. ლარით, მათ შორის: 

გადასახადების გეგმა განისაზღვრა 13 600,0 ათ. ლარით, სხვა შემოსავლების გეგმა 5 344,6 ათ. ლარით, 

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავლის გეგმა 800,0 ათ. ლარით, გრანტების გეგმა 24 094,0 ათ. 

ლარით (საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 46,2 ათ. ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი -  

14 950,3 ათ. ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი - 500,0 ათ. ლარი, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდი - 8 597,5 ათ. ლარი), ფინანსური აქტივების კლება - 3 623,6 ათ. ლარი. 

2018 წლის 6 თვის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების საკასო შესრულებამ შეადგინა 

- 20 235,1 ათ. ლარი, მათ შორის: გადასახადების ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა - 8 704,8 ათ. ლარი; სხვა 

შემოსავალმა შეადგინა – 2 657,7 ათ. ლარი; არაფინანსური აქტივების კლებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 

– 248,7 ათ. ლარი; გრანტებიდან მიღებული შემოსავლები შესრულდა 8 623,8 ათ. ლარით, მათ შორის: 

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 58,8 ათ. ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი ჩამოირიცხა  

7 475,4 ათ. ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 250,2 ათ. 

ლარი და კაპიტ. ტრანსფერი რეგიონის ფონდიდან ჩამოირიცხა 839,4 ათ. ლარი. 

 

0,0

2 000,0

4 000,0

6 000,0

8 000,0

10 000,0

12 000,0

14 000,0

გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები არაფინანსური

აქტივების კლება

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის

გეგმა

2018 წლის

ფაქტი



 

 
3 

გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2018 წლის 6 თვის გასავლის ნაწილის 

გეგმამ შეადგინა 24 246,2 ათ. ლარი, მთლიანმა საკასო ხარჯმა – 17 920,4 ათ. ლარი. კონკრეტული მუხლების 

მიხედვით: შრომის ანაზღაურება დაფინანსდა გეგმის - 99%–ით, საქონელი და მომსახურება – 85%-ით, სასესხო 

ვალდებულებების პროცენტი – 100%-ით, სუბსიდია – 88%–ით, გრანტები – 0%-ით, სოციალური უზრუნველყოფა – 

82%-ით, სხვა ხარჯები – 54%-ით, არაფინანსური აქტივების ზრდა – 43%-ით, ვალდებულებების კლება – 99%-ით. 

 

 

 

გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2018 წლის 6 თვის ხარჯვითი ნაწილის 

გეგმამ შეადგინა 23 857,8 ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ 17 536,9 ათ. ლარი, გეგმის 74%. 

საერთო დანიშნულების მომსახურება დაფინანსდა გეგმის - 91%, თავდაცვა - 83%, ეკონომიკურ საქმიანობა - 

51%, გარემოს დაცვაზე - 83%, საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე - 56%, განათლება, დასვენება, კულტურასა და 

რელიგიაზე - 84% და ჯანდაცვასა და  სოციალურ დაცვაზე - 89%. 
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ათას ლარებში 

დასახელება 
2017 წლის 6 

თვის ფაქტი 

2018 წლის 6 თვე 

გეგმა ფაქტი 

1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 3 022.3     3 149,8     2 851,6     

2. თავდაცვა და უსაფრთხოება 113.9     141,1     117,3     

3. ეკონომიკური საქმიანობა 1 530.1     5 131,1     2 603,8     

4. გარემოს დაცვა 1 224.0     2 715,0     2 243,5     

5. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 3 319.8     3 314,5     1 843,9     

6. განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 6 030.0 7 549,5 6 311,5 

7. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 1 478.5 1 856,7 1 565,3 

ჯამი 16 718.7     23 857,8     17 536,9     
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საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 

დასახელება 
2018 წლის 

პერიოდის გეგმა 

2018 წლის 

პერიოდის ფაქტი 
% 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 3 149,8     2 851,6     91 

წარმომადგენლობითი ორგანო 723,3     605,1     84 

აღმასრულებელი ორგანო 2 020,0     1 932,8     96 

სარეზერვო ფონდი 123,4     47,3     38 

თვითმმართველობის ვალდებულებების დაფარვა (პროცენტი) 189,8     187,9     99 

რუსთავის მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 48,4     45,0     93 

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს 

ხელშეწყობა 
25,0     24,4     98 

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა 20,0     9,1     46 

 

თავდაცვა და უსაფრთხოება 

დასახელება 
2018 წლის 

პერიოდის გეგმა 

2018 წლის 

პერიოდის ფაქტი 
% 

თავდაცვა და უსაფრთხოება 141,1     117,3     83 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 141,1     117,3     83 

 

ეკონომიკური საქმიანობა 

დასახელება 
2018 წლის 

პერიოდის გეგმა 

2018 წლის 

პერიოდის ფაქტი 
% 

ეკონომიკური საქმიანობა 5 131,1     2 603,8     51 

გზების რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 3 058,1     1 231,4     40 

გზების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 1 315,9     929,6     71 
ქუჩებში ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და საგზაო 

მოძრაობის მარეგულირებელი/სათვალთვალო სისტემების მოწყობა 
262,9       0 

მუნიციპალური ავტოტრასპორტი 398,0     396,6     100 
მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა 96,2     46,2     48 

 

გარემოს დაცვა 

დასახელება 
2018 წლის 

პერიოდის გეგმა 

2018 წლის 

პერიოდის ფაქტი 
% 

გარემოს დაცვა 2 715,0     2 243,5     83 

ქალაქის ეკოლოგიისა და ინფრასტრუქტურის 

მოვლა/პატრონობა 
2 655,0     2 183,5     82 

წყლისა და სანიაღვრე/საკანალიზაციო სისტემების 

რეაბილიტაცია 
60,0     60,0     100 

 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 

დასახელება 
2018 წლის 

პერიოდის გეგმა 

2018 წლის 

პერიოდის ფაქტი 
% 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 3 314,5     1 843,9     56 

ბინათმშენებლობა 376,2     265,3     71 

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია (სპეც. 

ტრანსფერი) 
128,0     67,0     52 
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დასახელება 
2018 წლის 

პერიოდის გეგმა 

2018 წლის 

პერიოდის ფაქტი 
% 

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია 

(ადგილობრივი) 
248,2     198,3     80 

კომუნალური მეურნეობის განვითარება 798,7     88,3     11 

სკვერების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია 64,5     4,4     7 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების 

რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 
450,0     49,4     11 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების 

რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 
284,2     34,5     12 

გარე განათება 570,0     561,4     98 

ქ. რუსთავის გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯი 550,0     550,0     100 

ქ. რუსთავის გარე განათების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 20,0     11,4     57 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯების საბინაო–კომუნალურ 

მეურნეობაში 
1 569,6     928,9     59 

ამხანაგობების ხელშეწყობა 955,0     604,7     63 

ქალაქში არსებული ინფრასტრუქტურისა და გამწვანების 

მოვლა–პატრონობა 
146,7     146,7     100 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 137,7     34,2     25 

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა (სპეც. 

ტრანსფერი) 
34,9     3,1     9 

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა (ადგილობრივი) 170,7     43,9     26 

დეფექტური აქტებისა და ექსპერტიზის ხარჯები  124,7     96,3     77 

 

განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 

დასახელება 
2018 წლის 

პერიოდის გეგმა 

2018 წლის 

პერიოდის ფაქტი 
% 

განათლება 4 003,3     3 402,1     85 

სკოლამდელი განათლება 4 003,3     3 402,1     85 

სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა 3 670,1     3 117,0     85 

ბაგა–ბაღების რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 90,5     90,538     100 
ბაგა–ბაღების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 34,4     14,4     42 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის 

ხელშეწყობა 
208,4     180,2     87 

დასვენება, კულტურა და რელიგია 3 546,2     2 909,4     82 

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1 433,9     992,9     69 

სასპორტო სკოლების გაერთიანება 123,6     120,4     97 

რაგბის კლუბი "რუსთავის ხარები" 140,0     140,0     100 

საკალათბურთო კლუბი "რუსთავი 1991" 469,9     417,1     89 

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა/რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 
277,6     136,8     49 

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა/რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 
422,8     178,6     42 

მომსახურება კულტურის სფეროში 2 037,3     1 887,6     93 

სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების 

ცენტრის ხელშწყობა 
1 341,0     1 244,1     93 

თეატრის ხელშეწყობა 407,7     379,2     93 

მუზეუმის ხელშეწყობა 86,8     80,6     93 
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 166,5     159,3     96 
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დასახელება 
2018 წლის 

პერიოდის გეგმა 

2018 წლის 

პერიოდის ფაქტი 
% 

კულტურული დაწესებულებების რეაბილიტაცია 7,3       0,0     
კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაცია 28,0     24,4     87,1     

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 74,9     28,9     39 

ახალგაზრდული ცენტრის ხელშეწყობა 23,9     22,9     96 

ინიციატივების თანადაფინანსება 45,0       0 

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა 6,0     6,0     100 

 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 

დასახელება 
2018 წლის 

პერიოდის გეგმა 

2018 წლის 

პერიოდის ფაქტი 
% 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 121,5     115,4     95 

საზ. ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველოფის 

ცენტრის დაფინანსება 
121,5     115,4     95 

სოციალური დაცვა 1 735,3     1 449,8     84 

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 138,0     132,7     96 

მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა 120,0     119,6     100 

დიალიზით დაავადებულთა დახმარება 18,0     13,0     72 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 142,3     129,9     91 

აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების 

მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა 
80,0     79,4     99 

შშმ პირთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა 

(კომუნალურის დაფინანსება) 
58,6     50,4     86 

მკვეთრად შშმ ტოტალურ უსინათლოთა გამცილებელი 3,7       0 

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 691,0     607,1     88 

მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა 194,0     182,8     94 

მინიმალური სასურსათო პროგრამა 495,5     423,4     85 

უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება 1,5     0,9     60 

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 9,0     5,7     63 

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან 

გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება 
9,0     5,7     63 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 135,8     116,8     86 

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 132,3     116,8     88 

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემისან გასული ახალგაზრდების 

დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდამჭერი პროგრამა 
3,5       0 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები სოციალური დაცვის სფეროში 619,2     457,7     74 

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება (მიზნობრივი ტრანსფერი) 1,8     1,8     100 

მარტოხელა სოციალურად დაუცველთა  სარიტუალო 

მომსახურება 
1,2       0 

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათები სასმელი 

წყლისა და ჩამდინარე წყლების გადასახადზე 
65,0     29,4     45 

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 181,8     135,2     74 

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამა 294,8     238,7     81 

სტუდენტთა სოციალური დახმარება 53,0     34,7     66 

სოციალური დახმარების პროგრამა 21,7     17,8     82 
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სარეზერვო ფონდის განაწილება 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 6 თვის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის გეგმა იყო 123,4 ათ. 

ლარი, ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 47,3 ათ. ლარი. 

N ღონისძიებების დასახელება 
თანხა 

(ათ. ლარები) 

1 
"კოკის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. ნიკა გაფრინდაშვილის შვილის ნანიკო გაფრინდაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1,5 

2 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარინე ადუაშვილის შვილის, გიგა მჟავანაძის  ჯანმრთელობისათვის საჭირო 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

3 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნინო წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების შეძენის ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

4 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. გიორგი ბაინდურაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

5 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლენა ზაქარაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

6 
რ.კ "მშობელთა ხიდი"-ის სახელზე მოქ. დავითი წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1,0 

7 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე გიორგი ჩალაძის  ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1,2 

8 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე ვაჟა შუბითიძის  ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

9 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე ლენა თურმანიძის  ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

10 
სს "გეფა"-ს სახელზე მზიანა ხაზალიას  ჯანმრთელობისათვის საჭირო მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

11 შპს "კოლეჯი მესამე სამედიცინო"-სათვის სტუდენტის - მარიამ ოქრუაშვილის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად  1,5 

12 
თურქეთი საავადმყოფო acibadem atakent-ის სახელზე მოქ. ნატალია ძამიკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,8 

13 
შპს "ი. ბოკერიას სახელობის ნეიროგანვითარების ცენტრი"-ის სახელზე მოქ.თამარი გოგაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

საჭირო სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

14 
 შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი-#1 დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ჩიტაძის ჯანმრთელობისათვის 

საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,6 

15 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მაკა ლობჟანიძის შვილის, მარიამ ხმალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

16 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მაკა ლობჟანიძის შვილის, მარიამ ხმალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

17 
შპს "კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მანჩო ციცქიშვილის 

ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზრაურებლად 
1,4 

18 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი - მზერა"-ს სახელზე, მოქ. ეთერ ხარიტონაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,2 

19 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი - მზერა"-ს სახელზე, მოქ. ეთერ ხარიტონაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,2 

20 
სს "ფლაი. ჯი"-სათვის მოქ. ლევან ჯალიაშვილის მგზავრობის (მარშრუტი: თბილისი- კიევი- ნიუ იორკი- კიევი- 

თბილისი) საფასურის ასანაზღაურებლად 
1,4 

21 
სსიპ "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი"-სათვის ბიზნესტექნოლოგიის ფაკულტეტის პირველი კურსის 

სტუდენტის - დიანა ხატისაშვილის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0,8 

22 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე, მოქ. ოფელია კარაპეტიანის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1,0 

23 
სსიპ "თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია"-სათვის მედიახელოვნების 

ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტის - ბექა მირიანაშვილის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0,8 

24 
სსიპ "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი"-სათვის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის მეორე 

კურსის სტუდენტის - ნინო ყალაგაშვილის  სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0,8 

25 
სსიპ "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი"-სათვის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის 

პირველი კურსის სტუდენტის - თამარ კოშორიძის  სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0,8 
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26 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ვერა ჯავახიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1,9 

27 
შპს "ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. თამარ გონჩაროვის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,6 

28 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. აგრაფინა კულალაღაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

29 
სს "ინფექციური პათოლოგიის,შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"-ს სახელზე 

მოქ. გიორგი ვარდოსანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 

0,5 

30 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. ჟუჟუნა ბულუღაშვილი-ჯანხოთელის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

31 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. რეზო ჯანხოთელის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

32 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნინო ილურიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,5 

33 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ალინა მამფორიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,3 

34 
შპს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნათელა აბაშიძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,5 

35 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზურაბ აკოფიანის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

36 
კომ. საზ. "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნათელა კორაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

37 
კომ. საზ. "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. კლარა უნგიაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

38 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დავით ჩუტკერაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

39 
კომ. საზ. "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. თინათინ მელაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

40 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ივანე გაბუევის  ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,0 

41 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია მამალაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,4 

42 
შპს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. რევაზ კაპანაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,7 

43 
სსიპ "ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-სათვის , ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრატურის პირველი კურსის სტუდენტის - ნინო მერებაშვილის სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 

0,8 

44 
კოლეჯი "არსი"-სათვის "ზოგადი პრაქტიკის ექთნის" საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტის - ნინო ჩახვაშვილის 

სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0,3 

45 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. როზა პაიაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

46 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარინე ბერაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

47 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარიამი საბიაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

48 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. ზაირა კიკალიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

49 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი -#1 სდც"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ლალებაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

50 
შპს "სხივური მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი ჯიშკარიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1,0 

51 
სსიპ "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი"-ს სახელზე მოქ. ჯანგული ასანიძეს ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0,8 

52 
თურქეთი GROUP "FLORENCE NIGHTINGALE"-ს სახელზე მოქ. გოდერძი მანჯაფარაშვილის შვილის ბესიკი 

მანჯაფარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო ხარჯების ასანაზღაურებლად 
3,0 

53 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ოლგა ბუნდინას ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

54 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარია წიკლაურის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 
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55 
კომ. საზ. "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ილია მორბედაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

56 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. პაატა ნაზღაიძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

57 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. კახაბერ ზარნაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

58 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ვახტანგ ხოჭავას ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

59 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მადონა ყანჩაველის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,0 

60 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. რობერტი ღარიბაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

61 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ეთერი ჩიტაიას ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

62 
სს "ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. 

კახი შინჯიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0,1 

63 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იოსებ ბიჭიკაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

64 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ივანე გაბუევის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,0 

65 შპს "ტიფლის თრეველი"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ბეჟშვილის მგზავრობის საფასურის ასანაზღაურებლად 1,0 

66 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. თემური მანჯგალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ასანაზღაურებლად 
2,5 

67 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. არსენა კენჭაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

68 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. ნინო მაზმიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ასანაზღაურებლად 
1,0 

69 
შპს "GLOBAL"ის სახელზე მოქ. თამარ კელენჯერიძის და მისი შვილის ლილე ნადირაშვილის მგზავრობის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
1,1 

70 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. აისელ გულმამედოვას შვილის ჰუსეინ მუსაევის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

71 
 სს "გეფა"-ს სახელზე გრიგორი ლონდარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

72 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. გურამი კიტეიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

73 
შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. მარინა გზირიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,8 

74 
შპს "პსპ ფარმა"-ის სახელზე მოქ. სევერიანე კუჭუხიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

75 
სსიპ "ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-სათვის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის 

სტუდენტის გიორგი დვალისვილის სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0,8 

76 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. აგრაფინა კულალაღაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

78 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თენგიზი სუხიტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

79 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. ელვირა დევიძე-ვიშნიაკოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

80 
 სს "გეფა"-ს სახელზე ალექსანდრე პალიანცის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

81 
 კომ. საზ. კალანდაძე"-ის სახელზე ელენე კოზლოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

82 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ზაზა ირემაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
2,0 

83 
ააიპ "ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლი დედრანი"-ს სახელზე მოქ. ეკა მღებრიშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზრაურებლად 
1,0 

84 
შპს "ავერსი ფარმა"-ის სახელზე მოქ. სოფიო სიჭინავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

85 
სსიპ "ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-სათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტის გიორგი 

დვალისვილის სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0,5 
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86 მოქ. რუსუდან ჯანიაშვილის ხანძრის შედაგად მიყენებული მატერიალური ზიანის ანაზღაურების მიზნით 1,0 

87 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. მაია ალადაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

88 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას დსმრდიცინო ცენტრი შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ლამარა შიუკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

89 
შპს "სამედიცინო სახლი"-ს სახელზე მოქ. თეიმურაზ კობახიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ჟანგბადის 

კონცენტრატორის ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

90 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ლიზი შეყლაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

სულ 47,3 

 

განხორციელებული სახელმწიფო შესწყიდვები 

2018 წლის 6 თვის მდგომარეობით გაფორმებულ იქნა 126 ხელშეკრულება საერთო ღირებულებით 12 516.4 ათ. 

ლარი. მათ შორის: 

➢ გამარტივებული შესყიდვის შედეგად - 66 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 579.9 ათ ლარი, მათ შორის: 

• გამარტივებული შესყიდვა (მონეტარული ზღვრების გათვალისწინებით და კანონით გათვალისწინებული 

სხვა შემთხვევა) – 59 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 119.9 ათ. ლარი. 

• გადაუდებელი აუცილებლობის ფარგლებში - 4 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 191.5 ათ. ლარი. 

• ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში - 3 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 268.5 ათ ლარი. 

➢ ელექტრონული ტენდერის შედეგად - 45 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 11 545.5 ათ. ლარი. 

➢ კონსოლიდირებული ტენდერის შედეგად - 15 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 391.0 ათ. ლარი. 

 

ელექტრონული 

ტენდერი

92%

კონსოლიდირებული 

ტენდერი

3%

მონეტარული 

ზღვრებით

1%

გადაუდებელი 

აუცილებლობი

2%

ექსკლუზიური 

უფლებამოსილები

2%

გამარტივებული 

შესყიდვა

5%


