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ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 3 თვის მონაცემები 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2020 წლის დამტკიცებულმა გეგმამ შეადგინა 

57 560,1 ათ. ლარი, (ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N158 20.12.2019წ. დადგენილების 

თანახმად; სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016594), განხორციელებული ცვლილებების 

გათვალიწინებით ბიუჯეტის პარამეტრები დაზუსტდა და განისაზღვრა 65 246,1 ათ. ლარით. 

დასახელება 

2019 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

2020 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2020 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შემოსავლები 7 271,5 9 251,3 9 188,3 

გადასახადები 4 801,9 6 137,1 6 250,0 

გრანტები 665,3 1 793,8 1 801,6 

სხვა შემოსავლები 1 804,3 1 320,4 1 136,6 

ხარჯები 7 227,8 9 902,7 8 482,7 

შრომის ანაზღაურება 3 220,4 3 879,3 3 779,1 

საქონელი და მომსახურება 2 157,5 3 241,8 2 599,2 

პროცენტი 36,1 13,7 13,6 

სუბსიდიები 579,1 979,8 909,8 

გრანტი 3,8 4,5 0,0 

სოციალური უზრუნველყოფა 656,1 884,5 674,9 

სხვა ხარჯები 574,8 899,0 506,1 

საოპერაციო სალდო 43,6 -651,4 705,6 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 425,0 4 364,9 2 696,2 

ზრდა 2 519,4 4 764,9 3 197,2 

კლება 94,4 400,0 501,0 

მთლიანი სალდო -2 381,4 -5 016,3 -1 990,6 

ფინანსური აქტივების ცვლილება -2 594,2 -5 168,9 -2 142,8 

კლება 2 594,2 5 168,9 2 142,8 

ვალუტა და დეპოზიტები 2 594,2 5 168,9 2 142,8 

ვალდებულებების ცვლილება -212,8 -152,6 -152,2 

კლება 212,8 152,6 152,2 

საშინაო 212,8 152,6 152,2 

ბალანსი 0,0 0,0 0,0 
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შემოსულობები 

 

2020 წლის ბიუჯეტში შემოსავლების სახით მობილიზებულია 9 188,3 ათ. ლარი, რაც 3 თვის საპროგნოზო 

მაჩვენებლის 99 პროცენტია. 

გადასახადების სახით მობილიზებულია 6 250,0 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 102 პროცენტია, მათ 

შორის: 

• საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 120,9 

ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 300,0 ათ. ლარი) 9% შეადგენს. 

• უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით შემოსულია 1,5 ათ. ლარი, 

რაზეც საპროგნოზო მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული. 

• ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 4,9 ათ. ლარი, 

რაზეც საპროგნოზო მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული. 

• სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით შემოსულია 5,0 ათ. ლარი, 

რაზეც საპროგნოზო მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული. 

• არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით მობილიზებულია 79,2 ათ. 

ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (100,0 ათ. ლარი) 79 პროცენტია. 

• დამატებითი ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზირებულია 6 038,4 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (4 737,1 ათ. ლარი) 127 პროცენტია. 
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გრანტების სახით მობილიზებულია 1 801,6 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 100 პროცენტია, მათ 

შორის: 

• მიზნობრივი ტრანსფერის სახით მობილიზებულია 124,5 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (129,4 ათ. ლარი) 96 პროცენტია. 

• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მობილიზებულია 1 677,1 ათ. ლარი, 

რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 664,4 ათ. ლარი) 101 პროცენტია. 

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 1 136,6 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 320,4 ათ. ლარი) 

86 პროცენტია (იხ. ცხრილი). 

დასახელება გეგმა ფაქტი % 

სხვა შემოსავლები 1 320,4 1 136,6 86 

შემოსავლები საკუთრებიდან 190,0 281,6 148 

პროცენტები 130,0 198,4 153 

დივიდენდები 5,0 12,2 1245 

რენტა 55,0 70,9 129 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                      0,0 36,6 366 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და 

სხვა) გადაცემიდან 
55,0 34,3 62 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 553,4 226,7 41 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 551,4 224,7 41 

სანებართვო მოსაკრებელი 41,0 6,8 17 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0,0 0,1 100 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0,4 0,6 150 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 325,0 6,0 2 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის 

დასუფთავებისათვის 
185,0 211,2 114 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 2,0 2,1 103 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 2,0 2,1 103 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები  513,0 578,3 112 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 64,0 50,0 78 

 

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 501,0 ათ. ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (400,0 ათ. ლარი) 125 პროცენტია, მათ შორის: 

• ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მობილიზებულია 415,9 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (100,0 ათ. ლარი) 416 პროცენტია. 

• არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან მობილიზებულია 85,1 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (300,0 ათ. ლარი) 29 პროცენტია. 
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გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2020 წლის 3 თვის ხარჯვითი ნაწილის 

გეგმამ შეადგინა 14 820,2 ათ. ლარი, მთლიანმა საკასო ხარჯმა - 11 832,1 ათ. ლარი. კონკრეტული მუხლების 

მიხედვით: შრომის ანაზღაურება დაფინანსდა გეგმის - 97%–ით, საქონელი და მომსახურება - 80%-ით, სასესხო 

ვალდებულებების პროცენტი - 99%-ით, სუბსიდია - 93%–ით, გრანტი  - 0%-ით, სოციალური უზრუნველყოფა – 

76%-ით, სხვა ხარჯები - 56%-ით, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 67%-ით, ვალდებულებების კლება - 100%-ით. 
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გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2020 წლის 3 თვის ხარჯვითი ნაწილის 

გეგმამ შეადგინა 14 667,6 ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ 11 680,0 ათ. ლარი, გეგმის 80%. 

საერთო დანიშნულების მომსახურება დაფინანსდა გეგმის - 72%, თავდაცვა - 87%, ეკონომიკურ 

საქმიანობა - 76%, გარემოს დაცვაზე - 95%, საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე - 64%, განათლება, დასვენება, 

კულტურასა და რელიგიაზე - 88% და ჯანდაცვასა და  სოციალურ დაცვაზე - 78%. 

 
 

დასახელება 
2019 წლის 3 

თვის ფაქტი 

2020 წლის 3 თვე 

გეგმა ფაქტი 

1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 1 413,2     1 995,0     1 427,9     

2. თავდაცვა და უსაფრთხოება 60,9     76,1     66,0     

3. ეკონომიკური საქმიანობა 1 985,5     3 019,8     2 302,8     

4. გარემოს დაცვა 1 049,6     1 089,6     1 035,2     

5. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1 188,6     2 377,2     1 525,6     

6. განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 3 291,7 5 071,0 4 511,2 

7. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 757,7 1 038,9 811,3 

ჯამი 9 747,2     14 667,6     11 680,0     
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საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 

დასახელება 

2020 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2020 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 995,0     1 427,9     72     

წარმომადგენლობითი ორგანო 418,9     338,3     81     

აღმასრულებელი ორგანო 1 217,3     836,6     69     

სარეზერვო ფონდი 87,5     35,3     40     

თვითმმართველობის ვალდებულებების დაფარვა (პროცენტი) 168,4     165,7     98     

რუსთავის მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 28,0     26,2     94     

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა 12,5     12,5     100     

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა 30,0     0,0     0     

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა 25,0     13,3     53     

გენდერული თანასწორობის ხელშწყობა 7,5     0,0     0     

 

 

თავდაცვა 

დასახელება 

2020 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2020 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

თავდაცვა 76,1     66,0     87     

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 76,1     66,0     87     

 

 

ეკონომიკური საქმიანობა 

დასახელება 

2020 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2020 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

ეკონომიკური საქმიანობა 3 019,8     2 302,8     76     

გზების რეაბილიტაცია (ტრანსფერი) 1 728,6     1 498,4     87     

გზების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 580,8     216,7     37     

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 100,2     27,6     28     

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება (ტრანსფერი) 211,5     211,5     100     

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება 398,7     348,5     87     

 

 

გარემოს დაცვა 

დასახელება 

2020 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2020 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

გარემოს დაცვა 1 089,6     1 035,2     95     

ქალაქის ეკოლოგიისა და ინფრასტრუქტურის მოვლა/პატრონობა 1 022,8     1 020,5     100     

წყლისა და სანიაღვრე/საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია 66,8     14,6     22     

 

 

 

 



 

 
2020 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების მიმოხილვა    
* ინფორმაცია მოცემულია ათას ლარებში. 

7 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 

დასახელება 

2020 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2020 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2 377,2     1 525,6     64     

ბინათმშენებლობა 687,9     396,9     58     

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია  50,0     34,1     68     

ამხანაგობების ხელშეწყობა 406,2     315,1     78     

საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია  231,6     47,7     21     

კომუნალური მეურნეობის განვითარება 563,6     557,0     99     

სკვერების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია (ტრანსფერი) 340,1     337,4     99     

სკვერების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია 223,5     219,6     98     

გარე განათება 331,1     331,0     100     

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 331,1     331,0     100     

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯების საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 794,7     240,7     30     

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 12,5     6,3     50     

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (ტრანსფერი) 361,9     52,1     14     

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 232,2     32,2     14     

ტექ.ზედამხედველობის ხარჯი (ადგილობრივი) 178,1     142,5     80     

ექსპერტიზის ხარჯები  10,0     7,7     77     

 

 

განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 

დასახელება 

2020 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2020 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

განათლება 2 404,6     2 298,7     96     

სკოლამდელი განათლება 2 202,7     2 171,3     99     

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 1 863,9     1 857,5     100     

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (ტრანსფერი) 15,1     6,6     44     

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (ადგილობრივი) 190,5     188,1     99     

ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი" 133,3     119,1     89     

ზოგადი განათლება 51,9     38,8     75     

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/ 

რეაბილიტაცია (ტრანსფერი) 
51,9     38,8     75     

უმაღლესი განათლება 150,0     88,5     59     

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება 150,0     88,5     59     

დასვენება, კულტურა და რელიგია 2 666,4     2 212,5     83     

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1 295,2     1 150,9     89     

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 330,8     249,7     75     

რაგბის ხელშეწყობა 130,3     130,3     100     

კალათბურთის ხელშეწყობა 459,5     448,6     98     

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია (ტრანსფერი) 4,8     0,0     0     

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 369,7     322,3     87     

მომსახურება კულტურის სფეროში 572,9     461,8     81     

თეატრის ხელშეწყობა 295,3     201,0     68     

მუზეუმის ხელშეწყობა 65,5     61,8     94     

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 101,4     101,2     100     

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება 110,7     97,8     88     

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 30,0     0,0     0     
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დასახელება 

2020 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2020 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

ინიციატივების თანადაფინასება 25,0     0,0     0     

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა 5,0     0,0     0     

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის 

სფეროში 
768,3     599,9     78     

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები 65,2     34,3     53     

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება 410,2     320,6     78     

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამის 

ადმინისტრირების პროგრამა 
195,1     174,3     89     

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 97,8     70,7     72     

 

 

ჯანმრთელობა და სოციალური დაცვა 

დასახელება 

2020 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2020 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 98,6     87,8     89     

საზ. ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველოფის ცენტრის 

დაფინანსება (ტრანსფერი) 
77,3     75,8     98     

საზ. ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველოფის ცენტრის 

დაფინანსება 
21,3     12,0     56     

სოციალური დაცვა 940,3     723,6     77     

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 240,0     176,2     73     

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება 160,0     104,9     66     

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით 

დახმარება 
70,0     64,2     92     

დიალიზით დაავადებულთა დახმარება 10,0     7,0     70     

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 111,8     60,5     54     

აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე ბავშვთა 

რეაბილიტაციის პროგრამა 
75,0     28,5     38     

შშმ პირთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (კომუნალურის დაფინანსება) 35,0     30,8     88     

მკვეთრად შშმ ტოტალურ უსინათლოთა გამცილებელი 1,8     1,2     67     

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 338,2     321,7     95     

მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა 118,6     103,3     87     

მინიმალური სასურსათო პროგრამა 219,0     218,1     100     

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება 0,6     0,3     50     

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 109,0     70,5     65     

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 100,0     65,7     66     

სოციალური დახმარების პროგრამა 7,0     4,8     69     

სახლეწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი 

ცხოვრების მხარდაჭერა 
2,0     0,0     0     

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები სოციალური დაცვის სფეროში 141,3     94,7     67     

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება (ტრანსფერი) 1,2     0,9     75     

მარტოხელა სოციალურად დაუცველთა  სარიტუალო მომსახურება 0,6     0,2     25     

 შეღავათები სასმელი წყლის გადასახადზე 15,0     11,4     76     

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 71,0     50,9     72     

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამა 23,5     20,8     89     

სტუდენტთა სოციალური დახმარება 30,0     10,5     35     
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სარეზერვო ფონდის განაწილება 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 3 თვის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის გეგმა იყო 72,5 

ათ. ლარი, ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 35,3 ათ. ლარი. 

N ღონისძიებების დასახელება თანხა 

1 
შპს "პსპ ფარმა"ს სახელზე მოქ. თეიმურაზი ლომსაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,3 

2 
შპს "პსპ ფარმა"ს სახელზე მოქ. ედუარდ რევიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად  
0,3 

3 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ემზარი სამხარაძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

4 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-ს  სახელზე მოქ. ჰუსეინ მუსაევის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
2,0 

5 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. დავით დევდარიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,1 

6 
შპს "პეტრე სარაჯიშვილის სახელობის ნევროლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ნანი სარალიძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

7 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მერაბ კურტანიძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

8 
შპს "პსპ ფარმა"ს სახელზე მოქ. ვახტანგ გოგოლიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,3 

9 
შპს "სხივური მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ტატიანა ახვლედიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,0 

10 
მოქალაქე რობერტი შინჯიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მრავალფუნქციური დრენაჟის კათეტერისა 

და ნეფროფიქსის გამაგრძელებელი მილი კონექტორის შესაძენად 
0,9 

11 მოქალაქე თემური კოტრიკაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი შარდმიმღების შესაძენად 2,0 

12 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. რუსუდანი ბუაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,4 

13 

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

ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ლაჯივერდ ისაკოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,2 

14 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნინელი ძამანაშვილის ჯანმრთელობისატვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

15 
შპს "ფრანგულ-გერმანული ხუჯაძე-გოგნიაშვილის ყელ-ყურ-ცხვირის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი 

იმერლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,7 

16 
 შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ლალი ქოზაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0,2 

17 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლიუსია ჯეჯეიას ჯანმრთელობისატვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,3 

18 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჟენია კონჭოშვილის ჯანმრთელობისატვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

19 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი ხმალაძის ჯანმრთელობისატვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

20 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯიმშერ ლაგაზაშვილის ჯანმრთელობისატვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

21 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ნარგიზა ქავთარაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

22 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. კრისტი ჩითინაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

23 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. როზა მჟავანაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

24 
შპს "ჯანმრთელობის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ბესიკ წეწიაიძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,8 

25 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვალენტინა მაქსიმენკოს ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

26 
 შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ვეფხია ჩიხლაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 
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27 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ლუკა ცირდავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

28 
 შპს "დავინჩი"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარ ტყემალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,6 

29 
შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნანული მიქელაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

30 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი - #1 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დავით 

ჩუტკერაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

31 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. იმედა ზარანდიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

32 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. აილინ მუსაევას ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

33 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. დარო გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,1 

34 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ელგუჯა აბრამიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

35 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვასილი კოლასონიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

36 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ჟუჟუნა ჭანკოტაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

37 

შპს "ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანიშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. 

არუსუდან ვარდოსანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 

0,3 

38 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლევან იმერლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

39 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ავთანდილი დათუკიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

40 
შპს "გიდმედი"-ს სახელზე მოქ. ივანე გაბუევის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,0 

41 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარინე მხეიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
2,1 

42 
შპს "ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანაშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. დავით 

ხუციშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,4 

43 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თინათინ მელაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

44 
 შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანა ჯიშკარიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,1 

45 
შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნინო ბექაურის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,1 

46 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნატალია ბეგლარაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,3 

47 
შპს "ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დავითი ბახუტაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1,3 

48 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამაზი შატაკიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

49 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ვილისონი ბეჟუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,2 

50 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნატო გაგნიძე-ხარაიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1,7 

51 
მოქ. ლუკა ბერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ეტლის ინდივიდუალური მორგების მომსახურებისათვის 

(ტექნიკური მომსახურება) 
0,5 

52 
შპს "ჯორჯიან მედიქალ სერვისი"-ს სახელზე მოქ. თენგიზ ხადურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ჟანგბადის 

კონცენტრატორის შესაძენად 
1,6 

53 
 სსიპ კოლეჯი "მოდუსი"-ს სახელზე მოქ. გვანცა გაბიტაშვილისთვის მოკლევადიანი პროგრამა "მასაჟის ზოგადი 

კურსის" საფასურის ასანაზღაურებლად 
0,4 

54 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ახალი კორონავირუსის შემოტანისა და გავრცელების 

პრევენციის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად 
5,6 

სულ 35,3 



 

 
2020 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების მიმოხილვა    
* ინფორმაცია მოცემულია ათას ლარებში. 
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განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 

 

2020 წლის 3 თვის მდგომარეობით გაფორმებულ იქნა 82 ხელშეკრულება საერთო ღირებულებით 10 070,7 

ათ. ლარი. მათ შორის: 

➢ გამარტივებული შესყიდვის შედეგად - 49 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 358,1 ათ ლარი, მათ 

შორის: 

• გამარტივებული შესყიდვა (მონეტარული ზღვრების გათვალისწინებით და კანონით 

გათვალისწინებული სხვა შემთხვევა) – 40 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 79,0 ათ. ლარი. 

• გადაუდებელი აუცილებლობის ფარგლებში - 5 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 67,5 ათ. 

ლარი. 

• ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში - 4 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 211,6 ათ 

ლარი. 

➢ ელექტრონული ტენდერის შედეგად - 26 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 9 187,2 ათ. ლარი. 

➢ კონსოლიდირებული ტენდერის შედეგად - 7 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 525,5 ათ. ლარი. 
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