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ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 

ბიუჯეტის მიმოხილვა 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2018 წლის 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),  ხოლო 2018 წლის განმავლობაში 

განხორციელებული ცვლილებების გათვალიწინებით ბიუჯეტის წლიური პარამეტრები დაზუსტდა და 

განისაზღვრა 47 353,8 ათ. ლარით. 

 

დასახელება 
2018 წლის 

გეგმა 

მათ შორის: 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი  

2018 წლის  

ფაქტი 

მათ შორის: 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი  

შემოსავლები 42,595.5 8 654,5 44,103.8 8 596,4 

გადასახადები 13 600,0 0,0 14 708,8 0,0 

გრანტები 23 650,9 8 654,5 23 605,5 8 596,4 

სხვა შემოსავლები 5 344,6 0,0 5 789,6 0,0 

ხარჯები 31 958,9 601,9 30 459,1 557,1 

შრომის ანაზღაურება 3 727,5 193,7 3 653,6 187,0 

საქონელი და მომსახურება 3 285,3 62,1 3 048,3 53,9 

პროცენტი 320,0 0,0 307,4 0,0 

სუბსიდიები 18 780,6 229,8 18 488,9 222,2 

გრანტები 4,0 0,0 3,7 0,0 

სოციალური უზრუნველყოფა 3 109,1 6,3 2 930,1 5,7 

სხვა ხარჯები 2 732,3 110,0 2 027,1 88,3 

საოპერაციო სალდო 10 636,7 8 052,6 13 644,7 8 039,3 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13 804,3 10 128,5 7 208,5 4 826,3 

ზრდა 14 604,3 10 128,5 8 065,0 4 826,3 

კლება 800,0 0,0 856,6 0,0 

მთლიანი სალდო -3 167,7 -2 076,0 6 436,3 3 213,0 

ფინანსური აქტივების ცვლილება -3 958,2 -2 076,0 5 645,8 3 213,0 

ზრდა 0.0 0,0 9 604,0 5 289,0 

ვალუტა და დეპოზიტები     9 604,0 5 289,0 
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დასახელება 
2018 წლის 

გეგმა 

მათ შორის: 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი  

2018 წლის  

ფაქტი 

მათ შორის: 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი  

კლება 3 958,2 2 076,0 3 958,2 2 076,0 

ვალუტა და დეპოზიტები 3 306,1 2 076,0 3 958,2 2 076,0 

ვალდებულებების ცვლილება -790,6 0,0 -790,5 0,0 

კლება 790,6 0,0 790,5 0,0 

საშინაო 790,6 0,0 790,5 0,0 

ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

შემოსულობები 

 

 

 

2018 წლის ბიუჯეტში შემოსავლების სახით მობილიზებულია 44 103,8 ათ. ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო 

მაჩვენებლის 104 პროცენტია. 

გადასახადების სახით მობილიზებულია 14 708,8 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 108 პროცენტია, მათ 

შორის: 

• საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 2 975,2 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (2 300,0 ათ. ლარი) 129 პროცენტია. 
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• საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 7 840,3 

ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (7 500,0 ათ. ლარი) 105 პროცენტია. 

• უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით შემოსულია 23,1 ათ. ლარი, 

რაზეც საპროგნოზო მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული. 

• ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 202,9 ათ. ლარი, 

რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (100,0 ათ. ლარი) 203 პროცენტია. 

• სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით შემოსულია 13,7 ათ. ლარი, 

რაზეც საპროგნოზო მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული. 

• არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით მობილიზებულია 3 653,4 

ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 700,0 ათ. ლარი) 99 პროცენტია. 

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

• საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტების სახით 

მობილიზებულია 58,8 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (46,2 ათ. ლარი) 127 პროცენტია. 

• გათანაბრებითი ტრანსფერის სახით მობილიზებულია 14 950,3 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (14 950,3 ათ. ლარი) 100 პროცენტია. 

• მიზნობრივი ტრანსფერის სახით მობილიზებულია 500,0 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (500,0 ათ. ლარი) 100 პროცენტია. 

• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მობილიზებულია 8 096,4 ათ. ლარი, 

რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (8 154,5 ათ. ლარი) 99 პროცენტია. 

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 5 789,6 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (5 344,6 ათ. ლარი) 

108 პროცენტია (იხ. ცხრილი 2). 

ცხრილი 2.  სხვა შემოსავლები 

ათასი ლარი 

დასახელება გეგმა ფაქტი % 

სხვა შემოსავლები 5 344,6 5 789,6 108 

შემოსავლები საკუთრებიდან 465,0 593,4 128 

პროცენტები 200,0 374,4 187 

დივიდენდები 35,0 9,5 27 

რენტა 230,0 209,5 91 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                      150,0 110,8 74 

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

გადაცემიდან 
80,0 98,7 123 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 3 551,3 2 863,5 81 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 3 521,3 2 824,0 80 
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დასახელება გეგმა ფაქტი % 

სანებართვო მოსაკრებელი 70,2 37,7 54 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი   0,0 0,1  

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1,0 2,4 240 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 2 500,0 1 918,6 77 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის 

დასუფთავებისათვის 
950,1 865,3 91 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 30,0 39,5 132 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 30,0 35,4 118 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები  1 100,0 1 741,7 158 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 228,3 591,0 259 

 

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 856,6 ათ. ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 

(800,0 ათ. ლარი) 107 პროცენტია, სადაც 72% მიწის გაყიდვის შემოსავლიდან არის. 

 

 

გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2018 წლის გადასახდელების ნაწილის 

გეგმამ შეადგინა 47 353,7 ათ. ლარი, მთლიანმა საკასო ხარჯმა – 39 314,6 ათ. ლარი. კონკრეტული მუხლების 

მიხედვით: შრომის ანაზღაურება დაფინანსდა გეგმის - 98%–ით, საქონელი და მომსახურება – 93%-ით, სასესხო 

ვალდებულებების პროცენტი – 96%-ით, სუბსიდია – 98%–ით, გრანტები – 93%-ით, სოციალური უზრუნველყოფა – 

94%-ით, სხვა ხარჯები – 74%-ით, არაფინანსური აქტივების ზრდა – 55%-ით, ვალდებულებების კლება – 100%-ით. 

 

 

გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2018 წლის ხარჯვითი ნაწილის გეგმამ 

შეადგინა 46 563,2 ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ 38 524,2 ათ. ლარი, გეგმის 74%. 

საერთო დანიშნულების მომსახურება დაფინანსდა გეგმის - 95%, თავდაცვა - 92%, ეკონომიკურ საქმიანობა - 

58%, გარემოს დაცვაზე - 95%, საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე - 71%, განათლება, დასვენება, კულტურასა და 

რელიგიაზე - 93% და ჯანდაცვასა და  სოციალურ დაცვაზე - 95%. 
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ათას ლარებში 

დასახელება 
2017 წლის  

ფაქტი 

2018 წელი 

გეგმა ფაქტი 

1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 6 066,4     6 364,3     6 037,1     

2. თავდაცვა და უსაფრთხოება 235,9     266,9     246,5     

3. ეკონომიკური საქმიანობა 5 712,8     10 909,9     6 378,1     

4. გარემოს დაცვა 2 672,1     5 340,7     5 084,9     

5. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 7 240,6     6 427,7     4 592,3     

6. განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 13 284,6 13 706,7 12 832,4 

7. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 3 064,4 3 547,1 3 352,8 

ჯამი 38 276,9     46 563,2     38 524,2     
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საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 

დასახელება 
2018 წლის  

გეგმა 

2018 წლის  

ფაქტი 
% 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 6 364,3     6 037,1     95 

წარმომადგენლობითი ორგანო 1 318,6     1 271,5     96 

აღმასრულებელი ორგანო 4 205,7     3 998,7     95 

სარეზერვო ფონდი 356,9     302,6     85 

თვითმმართველობის ვალდებულებების დაფარვა (პროცენტი) 322,0     307,5     95 

რუსთავის მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 91,0     90,3     99 

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა 50,0     50,0     100 

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა 20,0     16,6     83 

 

თავდაცვა და უსაფრთხოება 

დასახელება 
2018 წლის  

გეგმა 

2018 წლის  

ფაქტი 
% 

თავდაცვა და უსაფრთხოება 266,9     246,5     92 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 266,9     246,5     92 

 

ეკონომიკური საქმიანობა 

დასახელება 
2018 წლის  

გეგმა 

2018 წლის 

ფაქტი 
% 

ეკონომიკური საქმიანობა 10 909,9     6 378,1     58 

გზების რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 7 405,2     3 805,3    51 

გზების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 2 412,1     1 562,1     65 

საგზაო მოძრაობის მარეგულირებელი/სათვალთვალო სისტემების 

მოწყობა 
180,8     119,6     66 

მუნიციპალური ავტოტრასპორტი 709,0     709,0     100 

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა 202,8     182,1     90 

განმარტება:  

1. გზების რეაბილიტაცია - უმეტესი ხელშეკრულება მეორე კვარტლის დასაწყისში იქნა გაფორმებული, 

შემსრულებლების მხრიდან არასათანადო დამოკიდებულების გამო სამუშაოების დიდი ნაწილი დროში 

გახანგრძლივდა და გადავიდა 2019 წლის ბიუჯეტში ნაშთის სახით, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის 

გამო ერიცხებათ პირგსამტეხლოები. 

2. საგზაო მოძრაობის მარეგულირებელი/სათვალთვალო სისტემების მოწყობა - შემსრულებელმა კომპანიამ 

მიმდინარე წლის განმავლობაში შსს-ს შესაბამის უწყებასთან შეთანხმებით დააყენა ქალაქში კამერების ნაწილი, 

ხოლო ნაწილის მონტაჟს 2019 წლის ივლისამდე განახორციელებს, აქედან გამომდინარე დაფინანსებაც 2019 წლის 

ბიუჯეტში გადმოვიდა ნაშთის სახით. 

 

გარემოს დაცვა 

დასახელება 
2018 წლის  

გეგმა 

2018 წლის  

ფაქტი 
% 

გარემოს დაცვა 5 340,7     5 084,9     95 

ქალაქის ეკოლოგიისა და ინფრასტრუქტურის მოვლა/პატრონობა 5 272,3     5 017,3     95 

წყლისა და სანიაღვრე/საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია 68,4     67,6     99 
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საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 

დასახელება 
2018 წლის  

გეგმა 

2018 წლის 

ფაქტი 
% 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 6 427,7     4 592,3     71 

ბინათმშენებლობა 742,3     372,3     50 

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია (სპეც. 

ტრანსფერი) 
128,0     67,0     52 

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია 

(ადგილობრივი) 
504,3     285,3     57 

საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია 110,0     20,0     18 

კომუნალური მეურნეობის განვითარება 1 906,7     770,6     40 

სკვერების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია (სპეც. 

ტრანსფერი) 
116,8     0,0     0 

სკვერების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია 

(ადგილობრივი) 
227,8     160,6     71 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 

(სპეც. ტრანსფერი) 
1 112,2     439,8     40 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 

(ადგილობრივი) 
449,9     170,1     38 

გარე განათება 1 190,0     1 188,8     100 

ქ. რუსთავის გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯი 1 170,0     1 168,9     100 

ქ. რუსთავის გარე განათების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 20,0     19,9     100 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯების საბინაო–კომუნალურ 

მეურნეობაში 
2 588,8     2 260,6     87 

ამხანაგობების ხელშეწყობა 1 570,0     1 527,5     97 

ქალაქში არსებული ინფრასტრუქტურისა და გამწვანების მოვლა–

პატრონობა 
146,7     146,7     100 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 316,8     126,2     40 

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა (სპეც. ტრანსფერი) 34,9     3,1     9 

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა (ადგილობრივი) 365,7     318,8     87 

დეფექტური აქტებისა და ექსპერტიზის ხარჯები  154,7     138,4     89 

განმარტება:  

1. საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია - ასიგნების ფარგლებში გაფორმდა რამდენიმე 

ხელშეკრულება, ხოლო წლის მეოთხე კვარტალში (ოქტომბრის თვეში) გაფორმებული ხელშეკრულების 

შესაბამისი სამუშაოები გამრავალწლიანდა და ნაშთის სახით გადავიდა 2019 წლის ბიუჯეტში. 

2. საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია - ოქტომბრის თვეში გაფორმებული ხელშეკრულების 

შესაბამისი სამუშაოები გამრავალწლიანდა და ნაშთის სახით გადავიდა 2019 წლის ბიუჯეტში. 

3. სკვერების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია - ასიგნების ფარგლებში გაფორმდა რამდენიმე 

ხელშეკრულება, ხოლო წლის მეოთხე კვარტალში (ოქტომბრისა და დეკემბრის თვეში) გაფორმებული 

ხელშეკრულებების შესაბამისი სამუშაოები გამრავალწლიანდა და ნაშთის სახით გადავიდა 2019 წლის 

ბიუჯეტში. 

4. საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია - ასიგნების ფარგლებში გაფორმდა რამდენიმე 

ხელშეკრულება, ხოლო ავარიული კორპუსების გამაგრება/გაძლიერება და სასწრაფოს შენობის 

მშენებლობისათვის გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისი სამუშაოები გამრავალწლიანდა და ნაშთის 

სახით გადავიდა 2019 წლის ბიუჯეტში. 

5. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა - ასიგნების ფარგლებში გაფორმდა რამდენიმე 

ხელშეკრულება, ხოლო წლის მესამე კვარტალში (აგვისტოს თვეში) გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისი 

სამუშაოები გამრავალწლიანდა და ნაშთის სახით გადავიდა 2019 წლის ბიუჯეტში. 
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განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 

დასახელება 
2018 წლის  

გეგმა 

2018 წლის 

ფაქტი 
% 

განათლება 7 450,9     6 904,7     93 

სკოლამდელი განათლება 7 426,9     6 904,7     93 

სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა 6 160,1     6 127,7     99 

ბაგა–ბაღების რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 727,8     303,5     42 

ბაგა–ბაღების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 150,3     89,8     60 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის ხელშეწყობა 388,7     383,7     99 

საშუალო განათლება 24,0     0.0     0 

საშუალო განათლების ხელშეწყობა 24,0       0 

დასვენება, კულტურა და რელიგია 6 255,7     5 927,8     95 

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1 953,0     1 649,8     84 

სასპორტო სკოლების გაერთიანება 123,6     120,4     97 

რაგბის კლუბი "რუსთავის ხარები" 280,0     280,0     100 

საკალათბურთო კლუბი "რუსთავი 1991" 700,0     699,7     100 

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა/რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 
387,5     277,1     72 

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა/რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 
461,9     272,6     59 

მომსახურება კულტურის სფეროში 4 259,3     4 238,4     100 

სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების 

ცენტრის ხელშწყობა 
3 004,6     2 992,1     100 

თეატრის ხელშეწყობა 737,0     735,1     100 

მუზეუმის ხელშეწყობა 179,0     178,8     100 

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 304,4     304,2     100 

კულტურული დაწესებულებების რეაბილიტაცია 7,3     1,1     15.8     

კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაცია 27,1     27,1     100.0     

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 43,4     39,5     91 

ახალგაზრდული ცენტრის ხელშეწყობა 23,9     22,9     96 

ინიციატივების თანადაფინანსება 9,0     9,0     100 

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა 10,5     7,7     73 

განმარტება:  

1. ბაგა–ბაღების რეაბილიტაცია  - ასიგნების ფარგლებში გაფორმდა რამდენიმე ხელშეკრულება, ხოლო წლის 

მესამე კვარტალში (ოქტომბერის თვეში) გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისი სამუშაოები 

გამრავალწლიანდა და ნაშთის სახით გადავიდა 2019 წლის ბიუჯეტში. 

2. საშუალო განათლების ხელშეწყობა - წლის განმავლობაში ვერ მოესწრო შესაბამისი პროექტის ექსპერტიზა, რამაც 

გამოიწვია ასიგნების აუთვისებლობა. მიმდინარე წელს დასრულდა სატენდერო პროცედურები და 

მიმდინარეობს სამუშაოები. 

3. სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია - ასიგნების ფარგლებში გაფორმდა 

რამდენიმე ხელშეკრულება, ხოლო წლის მეოთხე კვარტალში (ოქტომბერის თვეში) გაფორმებული 

ხელშეკრულების შესაბამისი სამუშაოები გამრავალწლიანდა და ნაშთის სახით გადავიდა 2019 წლის ბიუჯეტში. 

 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 

დასახელება 
2018 წლის  

გეგმა 

2018 წლის 

ფაქტი 
% 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 243,0     235,4     97 



 

 
9 

დასახელება 
2018 წლის  

გეგმა 

2018 წლის 

ფაქტი 
% 

საზ. ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველოფის 

ცენტრის დაფინანსება 
243,0     235,4     97 

სოციალური დაცვა 3 304,1     3 117,4     94 

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 211,8     200,9     95 

მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა 175,0     164,2     94 

დიალიზით დაავადებულთა დახმარება 36,8     36,7     100 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 247,4     218,4     88 

აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების 

მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა 
147,2     143,7     98 

შშმ პირთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (კომუნალურის 

დაფინანსება) 
93,6     69,6     74 

მკვეთრად შშმ ტოტალურ უსინათლოთა გამცილებელი 6,6     5,1     77 

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 1 347,4     1 304,1     97 

მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა 380,4     377,8     99 

მინიმალური სასურსათო პროგრამა 965,5     925,4     96 

უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება 1,5     0,9     60 

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 21,5     20,1     93 

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ 

პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება 
21,5     20,1     93 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 295,6     294,8     100 

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 289,6     289,6     100 

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემისან გასული ახალგაზრდების 

დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდამჭერი პროგრამა 
6,0     5,2     87 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები სოციალური დაცვის სფეროში 1 180,4  1 079,1  91 

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება (მიზნობრივი ტრანსფერი) 3,3     3,3     100 

მარტოხელა სოციალურად დაუცველთა  სარიტუალო მომსახურება 2,1     0,5     21 

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათები სასმელი წყლისა 

და ჩამდინარე წყლების გადასახადზე 
82,0     73,8     90 

შეღავათი მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 309,0     288,7     93 

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამა 678,6     623,6     92 

სტუდენტთა სოციალური დახმარება 74,7     63,0     84 

სოციალური დახმარების პროგრამა 30,7     26,3     86 

განმარტება:  

1. მარტოხელა სოციალურად დაუცველთა და დევნილთა სარიტუალო მომსახურება - აღნიშნული პროგრამა 

ფუნქციონირებს მომართვიანობის შესაბამისად. 
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ინფორმაცია ბიუჯეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთების მდგომარეობის შესახებ 

ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში 2017 წლის ბოლოს ფულადი სახსრების 

ნაშთმა, რომელიც გაიწერა 2018 წლის ბიუჯეტში შეადგინა 3 958,2 ათ. ლარი, საიდანაც 2 076,0 ათ. ლარი შეადგინა 

კაპიტალური ტრანსფერების ნაშთმა, ხოლო ადგილობრივი სახსრების ნაშთი იყო 1 882,3 ათ. ლარი. 

 2018 წლის ბოლოს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთი 

დაფიქსირდა 9 741,8  ათ. ლარის ოდენობით, საიდანაც 21,7 ათ. ლარი შეადგინა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან 

მიღებული გრანტების ნაშთმა, 5 261,1 ათ. ლარი - კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთმა, 123,6 ათ. ლარი - მიზნობრივი 

ტრანსფერის ნაშთმა, ხოლო ადგილობრივი ფულადი სახსრების ნაშთი დაფიქსირდა - 4 335,4 ათ. ლარი. 

 2018 წლის ბოლოს დაფიქსირებული ნაშთის დეტალიზაცია: 

➢ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტების ფარგლებში დარჩენილი 21,7 ათ. ლარიდან 13,3 

ათ. ლარი დონორის მოთხოვნის შესაბამისად დაბრუნდება მათ ანგარიშზე, ხოლო 8,4 ათ. ლარის განწერა 

მოხდება 2019 წლის ბიუჯეტში მიზნობრიობის შესაბამისად. 

➢ კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში დარჩენილი 5 261,1 ათ. ლარიდან 5 055,0 ათ. ლარი მიმართულ იქნა 

გამრავალწლიანებული ხელშეკრულებებით შესასრულებელი და დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული 

სამუშაოებისათვის 2019 წლის ბიუჯეტში, ხოლო დარჩენილი 206,1 ათ. ლარი, საქართველოს 

მთავრობასთან შეთანხმებისთანავე, მიმართულ იქნება სხვა პრიორიტეტულ კაპიტალურ პროექტებზე. 

➢ დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის 

ფარგლებში დარჩენილი 123,6 ათ. ლარიდან 66,1 ათ. ლარი მიმართულ იქნა ჯანდაცვისა და სამხედრო 

აღრიცხვის სამსახურის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად 2019 წლის 

ბიუჯეტში, ხოლო დარჩენილი 57,5 ათ. ლარი მოთხოვნისათანავე ექვემდებარება დაბრუნებას სახელმწიფო 

ბიუჯეტში. 

➢ ადგილობრივ ფულადი სახსრების ნაშთში, 4 335,4 ათ. ლარში, 1 610,3 ათ. ლარი არის ჭარბი შემოსავლებით 

მიღებული სახსრები, 2 269,0 ათ. ლარი წარმოადგენს 2018 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში 

გამრავალწლიანებული ასიგნებების ნაშთს, რომელიც შესაბამის პროექტების მიხედვით გაიწერა 2019 წლის 

ბიუჯეტში და 456,1 ათ. ლარი არის 2018 წლის ბოლოს დარჩენილი აუთვისებელი სახსრები. 
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სარეზერვო ფონდის განაწილება 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის გეგმა იყო 356,9 ათ. ლარი, 

ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 302,7  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 
შპს "პარაცელსი"-ის სახელზე მოქ.ლაშა სილაგაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 
2.8 

16 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ.მერი კულალაღაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.7 

17 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მაკა ლობჟანიძის შვილის, მარიამ ხმალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

18 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მაკა ლობჟანიძის შვილის, მარიამ ხმალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

19 
შპს "კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მანჩო ციცქიშვილის 

ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზრაურებლად 
1.4 

20 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი - მზერა"-ს სახელზე, მოქ. ეთერ ხარიტონაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.2 

21 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი - მზერა"-ს სახელზე, მოქ. ეთერ ხარიტონაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.2 

22 
სს "ფლაი. ჯი"-სათვის მოქ. ლევან ჯალიაშვილის მგზავრობის (მარშრუტი: თბილისი- კიევი- ნიუ იორკი- კიევი- 

თბილისი) საფასურის ასანაზღაურებლად 
1.4 

23 
სსიპ "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი"-სათვის ბიზნესტექნოლოგიის ფაკულტეტის პირველი კურსის 

სტუდენტის - დიანა ხატისაშვილის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0.8 

24 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე, მოქ. ოფელია კარაპეტიანის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1.0 

25 
სსიპ "თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია"-სათვის მედიახელოვნების 

ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტის - ბექა მირიანაშვილის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0.8 
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26 
სსიპ "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი"-სათვის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის მეორე 

კურსის სტუდენტის - ნინო ყალაგაშვილის  სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0.8 

27 
სსიპ "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი"-სათვის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის 

პირველი კურსის სტუდენტის - თამარ კოშორიძის  სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0.8 

28 
სსიპ "გ. აბრამიშვილის სახ.შაქ. თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი"-ის სახელზე მოქ. ვახტანგ გოგოლიძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.2 

29 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ვერა ჯავახიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1.9 

30 
შპს "ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. თამარ გონჩაროვის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.6 

31 
აიპ "სმენადი"-ს სახელზე მოქ. ანანო სართანიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.6 

32 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. აგრაფინა კულალაღაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

33 

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

მოქ. გიორგი ვარდოსანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 

0.5 

34 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. ჟუჟუნა ბულუღაშვილი-ჯანხოთელის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

35 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. რეზო ჯანხოთელის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

36 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნინო ილურიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.5 

37 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ალინა მამფორიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.3 

38 
შპს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნათელა აბაშიძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.5 

39 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნელი მანჩხაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.4 

40 

შპს "აკადემიკოს ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს "კლინიკური მედიცინის სამედიცინო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ის 

სახელზე მოქ. ანა არჩვაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 

1.0 

41 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზურაბ აკოფიანის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

42 
კომ. საზ. "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნათელა კორაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

43 
კომ. საზ. "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. კლარა უნგიაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

44 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დავით ჩუტკერაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

45 
შპს "თბილისის დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე კბილცეცხლაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.6 

46 
შპს "მ.იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. გიორგი არაჩაშვილის ჯანმრთლობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

47 
კომ. საზ. "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. თინათინ მელაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

48 
შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ის სახელზე მოქ. მერაბი ბლიაძის 

ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

49 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ივანე გაბუევის  ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.1 

50 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია მამალაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.4 

51 
კოლეჯი "არსი"-სათვის "ზოგადი პრაქტიკის ექთნის" საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტის - ნინო ჩახვაშვილის 

სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0.3 

52 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. როზა პაიაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

53 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარინე ბერაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.2 
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54 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ლია ტაბატაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.4 

55 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარიამი საბიაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

56 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. ზაირა კიკალიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.3 

57 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი -#1 სდც"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ლალებაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

58 
ჯო ენის სახ. სამედიცინო ცენტრი-ის სახელზე მოქ. მარიამ ალესკეროვის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად   
0.1 

59 
 შპს "ლევილი-2013"-ის სახელზე მოქ. ლიკა გელაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.2 

60 
შპს "სხივური მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი ჯიშკარიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1.0 

61 
სსიპ "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი"-ს სახელზე მოქ. ჯანგული ასანიძეს ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად  
0.8 

62 
თურქეთი GROUP "FLORENCE NIGHTINGALE"-ს სახელზე მოქ. გოდერძი მანჯაფარაშვილის შვილის ბესიკი 

მანჯაფარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო ხარჯების ასანაზღაურებლად 
3.0 

63 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ოლგა ბუნდინას ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.1 

64 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარია წიკლაურის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.2 

65 
კომ. საზ. "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ილია მორბედაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.3 

66 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ეკატერინე ჩალათაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.2 

67 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. პაატა ნაზღაიძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.3 

68 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. კახაბერ ზარნაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.3 

69 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ვახტანგ ხოჭავას ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.3 

70 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მადონა ყანჩაველის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.1 

71 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მადონა ყანჩაველის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.1 

72 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ქეთევან არველაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.3 

73 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. რობერტი ღარიბაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.1 

74 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ეთერი ჩიტაიას ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.1 

75 
სს "ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. 

კახი შინჯიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.1 

76 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ნინელი მჭედლიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

77 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იოსებ ბიჭიკაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

78 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ივანე გაბუევის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.1 

79 
შპს "წმინდა ლაზარეს კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ანამარია ბულაგაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების  
0.6 

80 შპს "ტიფლის თრეველი"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ბეჟშვილის მგზავრობის საფასურის ასანაზღაურებლად 1.0 

81 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. თემური მანჯგალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ასანაზღაურებლად 
2.5 

82 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. არსენა კენჭაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.1 
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83 
შპს "თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკა"-ის სახელზე მოქ. ნინო მაზმიშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.4 

84 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. ნინო მაზმიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ასანაზღაურებლად 
1.0 

85 
შპს "ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. იზოლდა ხელაიას 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1.1 

86 
შპს "GLOBAL"ის სახელზე მოქ. თამარ კელენჯერიძის და მისი შვილის ლილე ნადირაშვილის მგზავრობის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
1.1 

87 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. აისელ გულმამედოვას შვილის ჰუსეინ მუსაევის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

88 
 სს "გეფა"-ს სახელზე გრიგორი ლონდარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.1 

89 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. გურამი კიტეიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.4 

90 
შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. მარინა გზირიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.8 

91 
შპს "გლობალმედი"-ის სახელზე მოქ. სესილია უძილაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1.6 

92 
შპს "პსპ ფარმა"-ის სახელზე მოქ. სევერიანე კუჭუხიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.3 

93 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ირაკლი მუხრანელის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.6 

94 
სსიპ "ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-სათვის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის 

სტუდენტის გიორგი დვალისვილის სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0.8 

95 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. აგრაფინა კულალაღაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

96 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თენგიზი სუხიტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

97 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. ელვირა დევიძე-ვიშნიაკოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

98 
 სს "გეფა"-ს სახელზე ალექსანდრე პალიანცის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.1 

99 
 კომ. საზ. კალანდაძე"-ის სახელზე ელენე კოზლოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

100 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნაირა ჯოხაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზრაურებლად 
0.3 

101 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. სოლომონ კვანტიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

102 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ზაზა ირემაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
2.0 

103 
ააიპ "პარტნიორობა თანასწორობისათვის"-ის სახელზე მოქ. ბარბარე ტატურაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1.0 

104 
ააიპ "ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლი დედრანი"-ს სახელზე მოქ. ეკა მღებრიშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზრაურებლად 
1.0 

105 
შპს "ავერსი ფარმა"-ის სახელზე მოქ. სოფიო სიჭინავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

106 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნატო შავგულიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1.7 

107 
სსიპ "ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-სათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტის გიორგი 

დვალისვილის სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0.5 

108 მოქ. რუსუდან ჯანიაშვილის ხანძრის შედაგად მიყენებული მატერიალური ზიანის ანაზღაურების მიზნით 1.0 

109 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. მაია ალადაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

110 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ის სახელზე მოქ. შოთიკო სოლომნიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.6 

111 

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 
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112 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ის სახელზე მოქ. ზაზა კუნელაშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1.0 

113 
შპს "მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ლიზი ნადირაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

114 
შპს "მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი - რუსთავი"-ის სახელზე მოქ. თამაზი კაჭკაჭიშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.6 

115 
 შპს "კლინიკა რუსთავი"-ის სახელზე მოქ. ინგა აჭარაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.5 

116 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარი სარდალაშვილის  ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1.2 

117 
შპს"დავით მეტრეველის სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მანანა დიხამინჯიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.3 

118 
სს "ინფექციური პათოლოგიისა შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"-ს სახელზე 

მოქ. ნანა აფციაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1.6 

119 
შპს"უნიმედი-კახეთი"-ს სახელზე მოქ. გურამი კიტეიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.1 

120 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზოია ბაქრაძის  ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.1 

121 
შპს,,აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი" სახელზე მოქ. დავით არაბულის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.4 

122 
შპს "სამედიცინო სახლი"-ს სახელზე მოქ. თეიმურაზ კობახიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ჟანგბადის 

კონცენტრატორის ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1.0 

123 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. შალვა დუჩიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
3.0 

124 
შპს "ფარმაცევტული სახლი+"-ის სახელზე მოქ. ჟუჟუნა შოშიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

125 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. გიორგი დევდარიანის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

126 
 შპს "რეაბილიტაციის ცენტრი რეა"-ს სახელზე მოქ. ანდრია ავალიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.5 

127 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. გიორგი ჩალაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1.3 

128 
 შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მედეა ბაციკაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.4 

129 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნინო ჩიტალაძე-გოგრიჭიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.5 

130 
შპს "სკენარი"-ის სახელზე მოქ. მარიამ კოკაიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1.0 

131 

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 

132 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი მელიქიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1.2 

133 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ.რამაზი ჭყოიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.2 

134 
 შპს "ჯორჯიან მედიქალ სერვისი"-ის სახელზე მოქ. ქეთევან გეფერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ნაწოლების 

საწინააღმდეგო ბალიშის ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1.2 

135 

შპს ,,ი. ბოკერიას 

სახელობის ნეიროგანვითარების ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. თამარი გოგაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0.7 

136 
შპს "გიდმედის"-ს სახელზე მოქ. მარინა გზირიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.7 

137 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ბარბარე ვანიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.1 

138 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნათია ჭიკაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1.9 

139 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. იმედა ზარანდიას ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 
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140 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დავით ჩუტკერაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

141 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გივი კეჩხუაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.2 

142 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თინათინ გოხაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.1 

143 
შპს "სანნი"-ის სახელზე მოქ. კესო კანკავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად 
0.5 

144 
შპს "ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-ის სახელზე მოქ. ჯემალი ლომიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
1.0 

145 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მადონა ყანჩაველის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.1 

146 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. ნანი მერკვილაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

147 
შპს "გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. მცინარა ყულჯანიშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
2.0 

148 
ა(ა)იპ,,ფსიქოლოგიური დახმარებისა და რეაბილიტაციის ცენტრი ჰომო“ სახელზე მოქ. ნიკოლოზი დვალის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1.0 

149 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ნათელა ნასყიდაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

150 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. მარიამი საბიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.7 

151 
შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. საბა გომართელის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1.5 

152 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. იური ხმელიოვის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

153 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნათია ჭიკაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1.2 

154 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. თეონა კვიჟინაძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1.0 

155 
შპს "ქ. რუსთავის #1 პოლიკლინიკა"-ის 'სახელზე მოქ. აილინ მუსაევას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.6 

156 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი -#1 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. მარიამი 

გამილაღდიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.3 

157 
შპს "ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლილი ბუბუტეიშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0.2 

158 
შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. დავით მიქაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1.8 

159 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ბარბარე ბარბაქაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.1 

160 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. ირაკლი რამიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0.3 

161 
შპს "თბილისის დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ავთანდილ თოლორდავას ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0.3 

162 
შპს ,,ნიუჰოსპიტალს“-ის სახელზე მოქ. მარიამი სოლომნიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.3 

163 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვლადიმერ მაისურაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

164 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. თამაზ შაუთიძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.3 

165 
 სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. დავით ჩუტკერაშვილის ჯანმრთლობისათვის საჭირო მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.3 

166 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ლელა ჯამარაულის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.3 

167 

შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ის 

სახელზე მოქ. გიორგი პაპუნაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად   

0.5 

168 
შპს "გეა"-ს სახელზე მოქ. მაია სპანდერაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.7 
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169 
შპს "რეგიონული ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. სიმონი ლანჩავაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0.4 

170 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარი სარდალაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
2.4 

171 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. თამაზ შაუთიძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.3 

172 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. დემეტრე გოგატიშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

173 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ნანული შუბითიძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

174 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. შოთა კაპანაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.1 

175 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ნათელა ნოზაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

176 
კომ. საზ. "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ვასილი ივანიაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

177 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარიამი კაკაურიძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი გლუკომეტრის ჩხირების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

178 
შპს "მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები და სერვისი"-ის სახელზე მოქ. ვალერი პეტრიაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი შარდის მიმღები პაკეტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.3 

179 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლევანი ასანიშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.5 

180 
შპს "მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები და სერვისი"-ის სახელზე მოქ. თემური კოტრიკაძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი შარდის მიმღები პაკეტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.3 

181 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ნანული ქელბაქიანის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

182 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნოდარი წოწოლაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.2 

183 
შპს "ინფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნელი კიკილაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1.6 

184 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ჟუჟუნა ჭანკოტაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.2 

185 
შპს "გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნათელა ჭუმბურიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად   
0.7 

186 
შპს "დავით ტატიშვილის სპორტული მედიცინის და რეაბილიტაციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. შოთა მაისურაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0.9 

187 
 შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იოსებ კუპატაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

188 
შპს "მერმისი"-ის სახელზე მოქ. ბადრი იოსელიანის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.6 

189 
შპს "ალელი"-ის სახელზე მოქ. გურამი კიტეიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1.8 

190 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ის სახელზე მოქ. შოთა მაისურაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0.3 

191 მოქ. ნოდარ ჩიხრაძის სახელზე ხანძრის შედაგად მიყენებული მატერიალური ზიანის ანაზღაურების მიზნით 1.0 

192 
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი"-სათვის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების 

ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტის ვანიკო გურულის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0.3 

193  შპს "georgian travel group"-ის სახელზე მოქ. ქეთავანი ჩანქსელიანის მგზავრობის საფასურის ასანაზღაურებლად 1.1 

194 მოქ. მერი სხირტლაძე-კოჩაძისათვის - ხანძრის შედეგად მიყენებული მატერიალური ზიანის ანაზღაურების მიზნით 6.0 

195 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნათია ჭიკაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
2.4 

196 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გივი ხარებაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.1 

197 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარინე ხარებაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 
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198 
შპს "სხივური მედიცინის ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. შორენა ხუციშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1.0 

199 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. სენზორა ცაბუტაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.7 

200 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. თემურ ნიავაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

201 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ქეთევან მაისურაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

202 
 შპს თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა "ოფთალმიჯი"-ის სახელზე მოქ. გულნარა ცხაკაიას 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0.3 

203 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ბექა ასანიძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი გლუკომეტრის ჩხირების  

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.3 

204 
სს "კურორტი ახტალა"-ს სახელზე მოქ. სოფია ხაჩიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.4 

205 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ზურაბი ამირანაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

206 
შპს "სამედიცინო ცენტრი GEOSWISS"-ის სახელზე მოქ. ზვიად ცინცაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

207 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლაზარე გელაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.1 

208 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. გაბრიელ კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

209 
კომ. საზ. "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. მერაბი კაკურიას ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

210 
შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. ელზა მიქელაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1.5 

211 
შპს "სხივური მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ელბერდ მიშელაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.2 

212 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი - მზერა"-ს სახელზე, მოქ. ეთერ ხარიტონაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად 
0.2 

213 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა ტატურაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.3 

214 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა ტატურაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.6 

215 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნარგის ღიბრაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.1 

216 2 ივნისს უხვი ნალექია შედეგად   დაზარალებული მოქალაქეებისათვის  დახმარების გაწევის მიზნით 65.2 

217 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. ნოდარი ჭაღალიძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.4 

218 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამილა ხიდაშელის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.2 

219 
შპს "პსპ  ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლეილა ბოსტოღანაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

220 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. არსენ გოგაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.1 

221 
შპს "რუთავი მედიცინის სახლი-#1 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. ზინა ნოზაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

222 
შპს "აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. ნატა ხელაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.5 

223 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. გულჩინა კოტაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

224 

შ.პ.ს. კლინიკური მედიცინის 

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"სახელზე მოქ. ვალერიანი ბალუაშვილი  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0.2 

225 

შპს ,,ნევროლოგიისა და 

ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ის სახელზე მოქ. ნია გაგოშიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0.1 
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226 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მარგალიტა ჩიტაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

227 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ჯემალი შვანგირაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

228 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ცისანა ნარიაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

229 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მაყვალა ოზბეთელაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

230 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაკა ბერიკაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1.0 

231 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მედეია ოსოშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.2 

232 
შპს "სხივური მედიცინის ცენტრი"-ის სახელზე მოქ.გივი ლეკიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1.0 

233 
შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. თეონა ნადირაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.7 

234 
შპს "ოქროს ველი"-ის სახელზე მოქ. თამარი აბრამიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.8 

235 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ომარი მაისურაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.4 

236 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გონელი ქობალიას ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.2 

237 
შპს "ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. მერაბი ბაღათურიას ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.9 

238 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნანული ზედგინიძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.2 

239 
კ.ს კალანდაძე"-ის სახელზე მოქ. ლიანა გელაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

240 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ფერაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.6 

241 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნათია ჭიკაძის ჯანმრთლობისათვის საჭირო მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
1.2 

242 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. თამარ მამაცაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

243 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ბიძინა არღვლიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.4 

244 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ტარზან ჯალაბაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.2 

245 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. გიორგი ჩახტაურის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

245 2 ივნისს უხვი ნალექის შედეგად   დაზარალებული მოქალაქეებისათვის  დახმარების გაწევის მიზნით 2.8 

246 
 შ.პ.ს. კლინიკური მედიცინისსამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ის სახელზე მოქ. ნია გაგოშიძის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.5 

247 2 ივნისს უხვი ნალექის შედეგად   დაზარალებული მოქ. გიორგი ცინცარაშვილის  დახმარების გაწევის მიზნით 0.9 

248 
შპს "ეს კა იმპექსი"-ის სახელზე მოქ. მადონა ყანჩაველის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

249 
შპს "ლურჯი მარკეტი"-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეებისათვის დახმარების გაწევის 

მიზნით 
52.6 

250 
შპს "ლურჯი მარკეტი"-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეებისათვის დახმარების გაწევის 

მიზნით 
13.7 

251 
 შპს "აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს  კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი"-ის სახელზე მოქ. ციცინო 

ნადაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

252 
შპს "მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები და სერვისი"-ის სახელზე მოქ. თემური კოტრიკაძის   ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი შარდის მიმღები პაკეტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1.5 

253 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. როზა ქათამაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.4 
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254 
შპს "რეგიონული ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. ანა მერაბიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0.7 

255 
კომ. საზ. "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ლელა ჯახველაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.6 

256 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. შაზინა კობახიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.5 

257 
შპს "აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს  კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი"-ის სახელზე მოქ. ნუგზარ 

ჩუბინიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.5 

258 
შპს "პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა"-ს სახელზე მოქ. კახაბერ დვალიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
2.0 

259 
შპს "ნეიროგენეტიკისა და მეტაბოლიზმის ცენტრი"-ის ახელზე მოქ. ლიკა რუსიეშვილის  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

260 
შპს ჰემატოლოგიური კლინიკა "ჰეპა"-ს სახელზე მოქ. ნინო ჩიტალაძე-გოგრიჭიანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.5 

261 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ის სახელზე მოქ. დაჩი კიკალიშვილის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.4 

262 
შპს "ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკური"-ის სახელზე მოქ. გელა კვერცხიშვილის  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
2.7 

263 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. დაჩი კიკალიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.3 

264 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ის სახელზე მოქ. ნათელა სანაიას  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.6 

265 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზოია თოიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.2 

266 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ზურაბი მოსაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.4 

267 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი სარიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
2.0 

268 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. დავით ჩუტკერაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.1 

269 
კომ. საზ. "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ანგელინა ცინაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

270 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ის სახელზე მოქ. დავით დემეტრაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0.5 

271 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ლევანი ასანიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1.3 

272 
შპს "ფარმაცევტული სახლი+"-ის სახელზე მოქ. ნაირა ლომსაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

273 
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი"-ის სახელზე სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების 

ფაკულტეტის სტუდენტის ვანიკო გურულის 2018-2019 წლის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0.8 

274 
შპს "კოლეჯი მესამე სამედიცინო"-ს სახელზე ფარმაცევტის თანაშემწის მოდულური პროგრამის სტუდენტის - მარიამ 

ოქრუაშვილის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად  
0.8 

275 

შპს "თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი"-ის სახელზე ბიზნესის სკოლის ბიზნესის ადმინისტრირების 

საბაკალავრო პროგრამის მეორე კურსის სტუდენტის ანა ნარინდოშვილის 2018-2019 წლის სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 

1.5 

276 
შპს "ლურჯი მარკეტი"-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეებისათვის დახმარების გაწევის 

მიზნით 
2.9 

277 
შპს"საქართველოს უნივერსიტეტი"-ის სახელზე სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტის სალომე 

მოსაშვილის სასწავლო წლის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0.8 

278 
სსიპ -" ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-ის სახელზე სამართლის სკოლის მესამე კურსის ტუდენტის ნიკოლოზ 

დვალიშვილის 2018-2019 სასწავლო წლის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0.8 

279 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნერსეს ბაზოიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.5 

280 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაშო კუნდუხაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 
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281 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზაზა გაბრაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.5 

282 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნინო ხუციშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.2 

283 
შპს "თბილისის გულის ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. შოილატ ჯაფაროვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0.7 

284 
შპს "თბილისის გულის ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. შოილატ ჯაფაროვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1.0 

285 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ანზორი დედანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0.3 

286 
შპს " fohow georgia"-ს სახელზე მოქ. ზოია კასრაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მოვლის საშუალებების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.5 

287 
სსიპ "სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-ის სახელზე ინკლუზიური განათლების პროგრამის მეოთხე კურსის 

ტუდენტის ნინო ზუკაკიშვილის 2018-2019 სასწავლო წლის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 
0.8 

288 

სსიპ "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-ის სახელზე იურიდიული 

ფაკულტეტის  მეორე კურსის ტუდენტის სალომე სულაბერიძის 2018-2019 სასწავლო წლის სწავლის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 

0.8 

289 
ს.ს "რუსთავის №2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. ლიკა რუსიეშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.6 

სულ 302,6 

 

 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებები 

2018 წლის განმავლობაში მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე აღებული ვალდებულების 

ფარგლებში დაფინანსდა 1 097,9 ათ. ლარი და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის დარჩენილი ვალდებულება 

განისაზღვრა 2 469,4 ათ. ლარით. 

 

 

 

ინფორმაცია ბიუჯეტის პრიორიტეტებით განსაზღვრული ქვეპროგრამების შესახებ 

03 00 - ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

 

კოდი 
გზებისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

03 01 01 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გზებისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის სამუშაოები, რისთვისაც 

გამოცხადებულ იქნა 17 ტენდერი და გაფორმდა 14 ხელშეკრულება, საერთო ღირებულებით 8 784,4 ათ. ლარი, მათ შორის წლის განმავლობაში 

დასრულდა 8 ხელშეკრულება, ხოლო გამრავალწლიანდა და 2019 წელს ბიუჯეტში ნაშთის სახით გადავიდა 3 940,7 ათ. ლარის ღირებულების 

სამუშაოები. 

რეაბილიტირებული გზების საერთო მოცულობამ შეადგინა 9,9 ათ. კვ.მ. 
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კოდი ქუჩებში ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და საგზაო მოძრაობის მარეგულირებელი/სათვალთვალო სისტემების 

მოწყობა 
03 01 02 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საგზაო მოძრაობის მარეგულირებელი/სათვალთვალო სისტემების მოწყობის სამუშაოები, 

რისთვისაც გაფორმებულ იქნა 1 ხელშეკრულება, საერთო ღირებულებით 180,8 ათ. ლარი, რომლიდანაც 2019 წელს ბიუჯეტში ნაშთის სახით 

გადავიდა 61.2 ათ. ლარის ღირებულების სამუშაოები. 

 

კოდი 
საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია 

03 02 01 01 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები, რისთვისაც გამოცხადებულ 

იქნა 3 ტენდერი და გაფორმდა 2 ხელშეკრულება, საერთო ღირებულებით 534,0 ათ. ლარი, მათ შორის წლის განმავლობაში დასრულდა 1 

ხელშეკრულება, ხოლო გამრავალწლიანდა და 2019 წელს ბიუჯეტში ნაშთის სახით გადავიდა 249,5 ათ. ლარის ღირებულების სამუშაოები. 

რეაბილიტირებული სახურავების საერთო მოცულობამ შეადგინა 5.4 ათ. კვ.მ. 

 

კოდი 
საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია 

03 02 01 03 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაციის სამუშაოები, რისთვისაც გამოცხადებულ 

იქნა  ტენდერი და გაფორმდა ხელშეკრულება, ღირებულებით  100,0 ათ. ლარი, რომელიც გამრავალწლიანდა და 2019 წელს ბიუჯეტში ნაშთის 

სახით გადავიდა 80,0 ათ. ლარის ღირებულების სამუშაოები. 

რეაბილიტირებული ფასადების საერთო რაოდენობამ შეადგინა 1,5 ათ. კვ.მ. 

 

კოდი 
ამხანაგობების ხელშეწყობა 

03 02 01 04 

ა(ა)იპ-რუსთავის კორპუსი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა კომუნალური ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, კერძოდ: 

1. გადახურვის სამუშაოების ჩატარდა 30 მისამართზე საერთო ფართობით 16 016 კვ.მ; 

2. განხორციელდა წყალ-კანალიზაციის სისტემის შეცვლა 39 მისამართზე 2 188 გრძივი მეტრის ოდენობიოთ; 

3. გამოიცვალა სადარბაზოს შესასვლელი რკინის კარი 28 ერთეული; 

4. ჩატარდა 3 სადარბაზოს რემონტი საერთო ფართობით 427 კვ.მ; 

5. დამონტაჟდა 31 სადარბაზოში 344 ერთეული სენსორული განათება; 

6. გამაგრდა რკინა-ბეტონის კონსტრუქცია 2 სადარბაზოში; 

7. განახლდა წყალსაწრეტი მილები 15 მისამართზე 1 231 გრძივი მეტრის ოდენობით; 

8. შეივსო ნაპრალები 3 მისამართზე 1 928 გრძივი მეტრის ოდენობით. 

 

კოდი 
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

03 02 02 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვარში გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯი და ელ. 

ენერგიის მიერთება 3 ლოკაციაზე. 
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კოდი 
რუსთავსერვის ცენტრის ხელშეწყობა 

03 02 03 01 

ა(ა)იპ-რუსთავსერვის ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში რუსთავსერვის ცენტრის მიერ  განხორციელდა სხვადასხვა სახის სამუშაოები, კერძოდ: 

1. მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობის ფარგლებში  კირით შეთეთრდა 11 160 ძირი ხე, გაითიბა 1 949 000 კვ.მ, მოიჭრა 121 ავარიული 

და  გადაიბელა 607 ხე, საიდანაც 155 სოციალურად დაუცველ ოჯახს გადაეცა თითეულს 2 კუბ.მ შეშა. ქალაქის მაშტაბით დამატებით 

დაირგო 2 465 ძირი ხე-მცენარე. 

2. გარე განათების მოვლა-პატრონობის ფარგლებში შეიცვალა 1 050 ძველი სანათი  ახალი დიოდური სანათით, მეორადი სანათები 

დამონტაჟდა 167 წერტილზე და დამონტაჟდა 174 ცალი სანათი ბოძი. 

3. დაგვა დასუფთავების ფარგლებში ქალაქს ემსახურებოდა 226 მეეზოვე, თითეული ყოველდღიურად 7 000 კვ.მ-ს ასუფთავებდა, 

ქალაქის მასშტაბით განლაგებულია 1 350 ცალი კონტეინერი, საიდანაც წლის განმავლობაში გატანილია 31 931 ტონა 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. 

4. სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფარგლებში 126 კორპუსში დაილუქა ნაგვის ბუნკერი, სკვერებსა და რეკრეაციულ ზონებში 

განახლდა დაზიანებული ინფრასტრუქტურა. 44 მისამართზე დაიდგა 81 საბაღე დასასვენებელი სკამი. 

5. სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობის ფარგლებში გაიწმინდა და შეიცვალა ქალაქში არსებული პრობლემური ზონები. 

6. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების ოპერირების ფარგლებში ქალაქს ემსახურება 12 ვოილერი, რომელიც გათვლილია 30 

დან 40 ძაღლამდე, წლის განმავლობაში თავშესაფარში მოხვდა 726 მიუსაფარი ძაღლი რომელთაც ჩაუტარდათ პროგრამით 

გათვალისწინებული ღონისძიება. 

 

კოდი 
წყლისა და სანიაღვრე/საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია 

03 02 04 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა წყლისა და სანიაღვრე/საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაციის სამუშაოები, გაფორმდა 2 

ხელშეკრულება, საერთო ღირებულებით 57,6 ათ. ლარზე და ასევე განხორციელდა წყლის მიერთებების სამუშაოები 10,4 ათ.ლარზე.  2019 

წელს ბიუჯეტში ნაშთის სახით გადავიდა 0,4 ათ. ლარის ღირებულების სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ფარგლებში მოეწყო 205 გრძივი მეტრი სანიაღვრე სისტემა. 

 

კოდი 
სკვერების, ეზოების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია 

03 03 01 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სკვერების, ეზოების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაციის სამუშაოები, რისთვისაც 

გამოცხადებულ იქნა 7 ტენდერი და გაფორმდა 4 ხელშეკრულება, საერთო ღირებულებით 332,4 ათ. ლარი, მათ შორის წლის განმავლობაში 

დასრულდა 2 ხელშეკრულება, ხოლო გამრავალწლიანდა და 2019 წელს ბიუჯეტში ნაშთის სახით გადავიდა 156,9 ათ. ლარის ღირებულების 

სამუშაოები. 

2018 წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული 9 სკვერიდან დასრულდა 4. 

 

კოდი 
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რემონტი 

03 03 02 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური 
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ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რემონტის სამუშაოები, რისთვისაც 

გამოცხადებულ იქნა (შესყიდვები) ტენდერი და გაფორმდა 5 ხელშეკრულება, საერთო ღირებულებით 1 522,2 ათ. ლარი, მათ შორის წლის 

განმავლობაში დასრულდა 1 ხელშეკრულება, ხოლო გამრავალწლიანდა და 2019 წელს ბიუჯეტში ნაშთის სახით გადავიდა 859,5 ათ. ლარის 

ღირებულების სამუშაოები. 

რეაბილიტირებული შენობების საერთო რაოდენობამ შეადგინა 5 ერთეული, ხოლო გამრავალწლიანდა 1 საცხოვრისის რეაბილიტაცია და 

ავარიული სახლების გამაგრების სამუშაოები. 

 

კოდი 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ხარჯი 

03 03 05 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაფორმდა 6 ხელშეკრულება, რომელთაგან 3 ხელშეკრულება დასრულდა და შესყიდულ იქნა 40 პროექტი, ხოლო 

გამრავალწლიანდა და 2019 წელს ბიუჯეტში ნაშთის სახით გადავიდა 189,3 ათ. ლარის ღირებულების სამუშაოები. 

 

კოდი 
მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის დოტაცია 

03 04 

შპს - რუსთავსერვის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალური ტრანსპორტის საწარმომ ყოველდღიურად უზრუნველყო საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრთა 

გადაყვანა 6 მარშრუტით, თითოეულზე 9 ბრუნის ოდენობით; გადაყვანილ მგზავრთა საერთო რაოდენობიდან შეადგინა  1 873 960 მგზავრობა, 

მათ შორის სოციალური სტატუსით ისარგებლა 768 360 ბენეფიციარმა. 

 

კოდი 
მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა 

03 05 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ჭყონდიდელის დასახლებაში ტერიტორიული ორგანოსათვის საჭირო ერთსართულიანი 

ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, სადაც მოსახლეობისათვის ერთ სივრცეში იქნება ხელმისაწვდომი მუნიციპალური, კომუნალური 

და საბანკო მომსახურების სერვისები. 

 

04 00 - განათლება 

 

კოდი 
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა 

04 01 01 

ა(ა)იპ - რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების 

დაფინანსება: წლის განმავლობაში 6 490-მდე ჩარიცხულია ახალი კონტიგენტი. ბაგა-ბაღებში დამამთავრებელი ეტაპი გაიარა საშუალოდ 4 413 

ბენეფიციარმა. დასწრებიდან გამომდინარე, წლის განმავლობაში წარმოქმნილი ეკონომიების შედეგად, დაფინანსდა დაწესებულებებში მცირე 

მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები. 

პროგრამის ფარგლებში მოხდა N36 ბაღს ფანჯრების შეცვლა, N1 ბაღში იატაკის შეცვლა; N33 ბაღის ჭერის რეაბილიტაცია; შემოიღობა N37 ბაღი 

და გარემონტდა 2 სააღმზრდელო ჯგუფი N20 ბაღში. 
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კოდი 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობ 

04 01 02 

ა(ა)იპ-შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში შშმ პირთა ცენტრის მომსახურებით და განხორციელებული აქტივობებით  წლის განმავლობაში სარგებლობდა 166 

ბენეფიციარი და 60 სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელი.  

 

კოდი 
სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია 

04 02 01 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური 

პროგრამის ფარგლებშ იგეგმებოდა N7 სკოლის შემოღობვის მოწყობა, თუმცა დაექსპერტებული პროექტის დაგვიანებით მოწოდების გამო 

აღნიშნულ პროექტზე ტენდერი გამოცხადდა 2019 წელს. 

 

05 00 - კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 

 

კოდი 
სპორტული კლუბების ხელშეწყობა 

05 01 02 

ა(ა)იპ - რაგბის კლუბი „რუსთავის ხარები 

შპს - საკალათბურთო კლუბი „რუსთავი 1991“ 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდებოდა სპორტული კლუბების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯები, ჩემპიონატის მიმდინარეობისას 

საპრიზო ადგილის შენარჩუნების მიზნით და ამ ორი სახეობის პოპულარიზაციის კუთხით. 

 

კოდი 
სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია 

05 01 03 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები, რისთვისაც 

გამოცხადებულ იქნა 6 ტენდერი და გაფორმდა 5 ხელშეკრულება, საერთო ღირებულებით 486,0 ათ. ლარი, მათ შორის წლის განმავლობაში 

დასრულდა 1 ხელშეკრულება, ხოლო გამრავალწლიანდა და 2019 წელს ბიუჯეტში ნაშთის სახით გადავიდა 189,2 ათ. ლარის ღირებულების 

სამუშაოები. 

რეაბილიტირებული ობიექტების საერთო რაოდენობამ შეადგინა 7, ხოლო გამრავალწლიანდა მეგობრობის N45-ის მ/ტ საბავშვო მოედანი და 4 

სპორტული მოედნის მოწყობა, რომელიც დასრულდა 2019 წელს. 

 

კოდი 
სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა 

05 02 02 

ა(ა)იპ - სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული აქტივობები, კერძოდ: 

1. სპორტულ სკოლებში დადიოდა 1 600-მდე მოსწავლე და გამართულ 36 ერთეულ ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 3 000-მდე 

ბენეფიციარმა. 

2. სახელოვნებო სკოლებში განათლებას იღებდა 1 243 მოსწავლე და გამართულ 62 ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 1 083-მდე 

ბენეფიციარმა. 
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3. ჩატარდა 13 კულტურული ღონისძიება, სულ აქტივობებში დაკავდა 917 მონაწილე. 

4. ახალგაზრდული პროექტების ფარგლებში მომსახურებას ღებულობდა 310 მოსწავლე, ჩატარდა 9 ღონისძიება, სადაც მონაწილეობა 

მიიღო 1 000-მდე ბენეფიციარმა. 

 

კოდი 
თეატრის ხელშეწყობა 

05 02 03 

ა(ა)იპ - გ. ლორთქიფანიძის სახ. რუსთავის მუნიციპალური თეატრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა თეატრის ფუნქციონირების ხარჯები; სრული რეპერტუარი მოიცავს 19 სპექტაკლ-წარმოდგენას, მათ 

შორის დაიდგა 8 ახალი სპექტაკლი და სულ გაიმართა 58 წარმოდგენა, დამსწრეთა რაოდენობამ (მოსაწვევების ჩათვლით) შეადგინა 6 200. 

 

კოდი 
მუზეუმის ხელშეწყობა 

05 02 04 

ა(ა)იპ - რუსთავის ისტორიული მუზეუმი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუზეუმის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯები, რაც გულისხმობს მუზუმის შენახვისა და 

მუდმივმოქმედი პროგრამების ხარჯებს. 2018 წლის განმავლობასი მუზეუმმა მიიღო 813 ახალი ექსპონატი; განხორციელებული 9 

მუდმივმოქმედი პროგრამის აქტივობებში მონაწილეობდა 5 591 ვიზიტორი. 

 

კოდი 
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 

05 02 05 

ა(ა)იპ -რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება - ი.ჭაჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ბიბლიოთეკების გაერთიანების 1 მთავარი და 4 ფილიალის დაფინანსება, ჩატარდა 193 

საგანმანათლებლო ღონისძიება. დამსწრეთა რაოდენობამ შეადგინა 4230 მსმენელი. სხვადასხვა კლუბურ მუშაობებში ჩართული იყო 270-მდე 

მოსწავლე. წლის მანძილზე მკითხველთა რაოდენობამ შადგინა 9207 მკითხველი და გაცემულ იქნა 18 780 წიგნი, ხოლო საბიბლიოთეკო 

წიგნების ფომდს დაემატა 461 ახალი ეგზემპლიარი. შეიქმნა ელექტრონული ბიბლიოთეკა - „ქართველი მწერლები ჩვენს ცხოვრებაში“ 

პროგრამის ფარგლებში და დაყენებულ იქნა 36 ცალი ორმხრივი გარე ბანერი, რომლის მეშვეობითაც აქტუალურად ხდებოდა ქალაქში წიგნის 

კითხვის პოპულარიზაცია. 

 

კოდი 
კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაცია 

05 02 07  

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა წმინდა ნინოს ქუჩიდან პარკში ჩასასვლელი ზიგზაგური პანდუსის მოწყობა. ღირებულებით 27,0 

ათ.ლარი  

 

კოდი 
ინიციატივების თანადაფინანსების პროგრამა 

05 03 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 
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ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ახალგაზრდული საერთაშორისო ბანაკი, რომელიც მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით განახორციელა 

ორგანიზაცია სიქამ და პროექტში ჩართული იყო 7 ქვეყნის 50 ბენეფიციალი. 

 

06 00 - მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

 

კოდი 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 

06 01 

ა(ა)იპ - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ჯანდაცვის ცენტრის მიერ განხორციელებული დელეგირებული ღონისძიებები, კერძოდ: 

1.  ეპიდ. ზედამხედველობის  და ეპიდ. სიტუაციის მართვის ღონისძიებები, რომლის ფარგლებშიც რეგისტრირებული და 

დამუშავებული იქნა 3 287 შეტყობინება. 

2. მოსახლეობის ანტირაბიული დახმარების ხელშეწყობის ღონისძიებების ფარგლებში მიღებულ იქნა და რეაგირება განხორციელდა 2 

738 შეტყობინებაზე. 

3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობის და არგადამდებ დაავადებათა პრევენციის  ღონისძიებების ფარგლებში ჩატარდა 

შეხვედრები 26 საჯარო სკოლაში, 20 საბავშვო ბაღში და 5 კერძო სკოლაში. 

4. მალარიის ელიმინაციის ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად ქალაქის მაშტაბით მოხდა მალარიის კერების გამოკვლევა და 

შესაბამისი ღონისძიებების გატარება. 

5. რუსთავის საცხოვრებელი ბინების დერატიზაციის ღონისძიების ფარგლებში მოხდა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ბინების 

სარდაფებისა და ბუნკერების 218 140 მ2 -ის დერატიზაცია. 

6. ქალაქ რუსთავის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის „საშიში“ და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის 

დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებების ფარგლებში ადგილი ქონდა 114 გამოძახებას, რომლიდანაც 13 შემთხვევაში არ 

დაფიქსირდა ქვეწარმავალი, ხოლო 101 შემთხვევაში მოპოვებული და ნეიტრალიზებული იქნა ჩვეულებრივი ანკარა. 

 

კოდი 
მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება 

06 02 01 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა უფასო სასადილოს პროგრამით მოსარგებლე 1800 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით 

მომსახურება.  

 

კოდი 
სარიტუალო მომსახურებები 

06 02 02 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა  10 ბენეფიციარის სარიტუალო მომსახურების ხარჯის დაფარვა. 

 

კოდი 
შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე 

06 02 03 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 11 066 ბენეფიციარის სასმელი წყლის გადასახადზე შეღავათის დაწესება. 
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კოდი 
შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 

06 02 04 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა შემდეგი ღონისძიებები, კერძოდ: 

1. სოცოალურად დაუცველი ოჯახებისთვის მუნიციპალურ ტრანპორტზე შეღავათი, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა 280 240 

ბენეფიციართა მგზავრობა. 

2. ვეტერანებისთვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა 38 763 ბენეფიციართა მგზავრობა. 

3. ზოგიერთი ა(ა)იპ-ის და სსიპ-ის თანამშრომელთათვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი, რომლის ფარგლებშიც 

განხორციელდა 140 995  ბენეფიციარის მგზავრობა. 

4. შშმ პირთათთვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა  6 770  ბენეფიციარის მგზავრობა.  

 

კოდი 
ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები 

06 02 05 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა შემდეგი ღონისძიებები, კერძოდ: 

1. ომის ვეტერანთა კომუნალური მომსახურების დაფარვის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა 57 ბენეფიციარის 

დახმარება. 

2. მინდობითი ოჯახების კომუნალური მომსახურების დაფარვის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა 171 ბენეფიციარის 

კომუნალური გადასახადების დაფარვის უზრუნველყოფა. 

3. ოპერაციული მკურნალობის მომსახურების დაფარვის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა 171 ბენეფიციარის 

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება. 

4. C ჰეპატიტით დაავადებულთა სამედიცინო კვლევის დაფინანსების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა 160 

ბენეფიციარის კვლევის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება. 

5. რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახების კომუნალური გადასახადის დაფარვის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა 84 

ბენეფიციარის  კომუნალური გადასახადების დაფარვის უზრუნველყოფა. 

 

კოდი 
უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება 

06 02 06 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 4 ბენეფიციარის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა თითო ბენეფიციარზე 300 ლარის 

ოდენობით. 

 

კოდი 
რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა 

06 02 07 

ა(ა)იპ - რუსთავის მოხუცებულთ სახლი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 50 ბენეფიციარის  თავშესაფრითა და კვებით  უზრუნველყოფა. 

 

კოდი 
მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება 

06 02 08 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 
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ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 1541 ბენეფიციარის  მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ხარჯების ანაზღაურება. 

 

კოდი 
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 

06 02 09 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 7 177 ბენეფიციარის  ყოველთიური დახმარება თითო შვილზე 25 ლარის ოდენობით. 

 

კოდი 
საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება 

06 02 10 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 137 ბენეფიციარის  ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 300 ლარის ოდენობით. 

 

კოდი 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 

06 02 11 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა შემდეგი ღონისძიებები, კერძოდ: 

1. აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც 

განხორციელდა 215 ბენეფიციარის მომსახურებით უზრუნველყოფა. 

2. შშმ პირთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა 1 413 ბენეფიციარის კომუნალი 

მომსახურების უზრუნველყოფა. 

3. მკვეთრად შშმ ტოტალურ უსინათლოთა გამცილებელის პროგრამა, რომლის მომსახურებითაც წლის მანძილზე ისარგებლა 6 

ბენეფიციარმა.   

 

კოდი 
სტუდენტთა სოციალური დახმარება 

06 02 12 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 529 ბენეფიციარის მატერიალური დახმარება, კერძოდ სწავლის საფასურის ანაზღაურება და 

მგზავრობის უზრუნველყოფა. 

 

კოდი 
სოციალური დახმარებების პროგრამა 

06 02 13 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 1 832 ბენეფიციარის ერთჯერადი ერთჯერადი წახალისება. 
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კოდი 
სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა 

06 02 14 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 5 ბენეფიციარის დამოუკიდებელი ცხოვრების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. 

 

კოდი 
დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა 

06 02 15 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 56 ბენეფიციარის მატერიალური დახმარება. 

 

01 00 - წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 

 

კოდი 
მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 

01 05 

ა(ა)იპ - რუსთავის მუნიციპალური არქივი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა მუნიციპალური არქივის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯები, კერძოდ: მუნიციპალური 

საარქივო ფონდის ფორმირებისა და შევსების მიზნით, განისაზღვრა დაკომპლექტების წყარო-დაწესებულებების პირთა წრე და ადგილობრივი 

საარქივო ფონდი შეივსო ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და ქალაქ რუსთავის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს როგორც მუდმივად შესანახი, ასევე პირადი შემადგენლობის დოკუმენტაციით, მათ შორის მუდმივად 

შესანახი 246 ერთეული და დროებით შესანახი 331 ერთეული. არქივში მოქალაქეთა მომართვიანობის რაოდენობამ შეადგინა  1487  განაცხადი, 

რომელთაგან დადებითი პასუხი გაეცა 796-ს, ხოლო უარყოფითი - 691 განაცხადს, ხოლო ორგანიზაცია-დაწესებულებებიდან -  533 განაცხადი, 

რომელთაგან დადებითად დაკმაყოფილდა - 366,  ხოლო უარყოფითად - 167. 

 

კოდი 
ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა 

01 08 

ა(ა)იპ - ქვემო ქართლის რეგიონალური განვიათარების სააგენტო 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქვემო ქართლის რეგიონალური განვითარების სააგენტოს ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯები, 

რომელმაც თავის მხრივ ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით გადადგა ქმედითი ნაბიჯები, კერძოდ: 

1. უშუალოდ სააგენტოს მიერ მოძიებულ იქნა იაპონელი ბიზნესმენები და შ.პ.ს ,,გლობალ ენტერპრაიზს’’ რუსთავში, სამრეწველო 

ზონაში (საკადასტრო კოდი 02.06.01.074.) მთავრობის განკარგულებით ერთ ლარად გადაეცა მიწის ნაკვეთი და შენობა-ნაგებობა, 

სადაც უკვე პრაქტიკულად ხორციელდება პირველ ეტაპზე  700 000 ლარამდე ინვესტიცია. კომპანია თანამედროვე სტანდარტების 

შესაბამის ჰიმალაის მარილის გადამამუშავებელ და შესაფუთი საწარმოს აშენებს, სადაც 40-50 ადგილობრივი, მათ შორის 10-15 შშმ 

პირი დასაქმდება. 

2. 2 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი ინვესტიციის და 150-დე ადგილობრივის დასაქმება იგეგმება სააგენტოს მიერ მოძიებული ქართულ-

ეგვიპტური ინვესტიციის განხორციელების შემთხვევაში ქ. რუსთავში. ქართულ-ეგვიპტური კომპანია ამ მიზნით 2019 წელს ქალაქ 

რუსთავში შოკოლადის და ნაყინის წარმოების სურვილს და მზადყოფნას გამოთქვამს.  
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განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 

2018 წლის მდგომარეობით გაფორმებულ იქნა 214 ხელშეკრულება საერთო ღირებულებით 15 236,0 ათ. ლარი. 

მათ შორის: 

➢ გამარტივებული შესყიდვის შედეგად - 113 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 677,7 ათ ლარი, მათ 

შორის: 

• გამარტივებული შესყიდვა (მონეტარული ზღვრების გათვალისწინებით და კანონით გათვალისწინებული 

სხვა შემთხვევა) – 94 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 127,0 ათ. ლარი. 

• გადაუდებელი აუცილებლობის ფარგლებში - 6 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 260,5 ათ. ლარი. 

• ექსკლუზიური უფლებამოსილების, ნორმატიული აქტით დადგენილი და საქ. მთავრობის დადგენილებით 

განსაზღვრული ნორმების ფარგლებში - 13 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 290.3 ათ ლარი. 

➢ ელექტრონული ტენდერის შედეგად - 76 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 14 186,9 ათ. ლარი. 

➢ კონსოლიდირებული ტენდერის შედეგად - 25 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 371,4 ათ. ლარი. 

 

 

 

 

 

ელექტრონული 

ტენდერი

93%

კონსოლიდირებული 

ტენდერი

2%

მონეტარული 

ზღვრებით

1%

გადაუდებელი 

აუცილებლობი

2%

ექსკლუზიური 

უფლებამოსილები, 

ნორმატიული და 

დადგენილება

2%

გამარტივებული 

შესყიდვა

5%


