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დადგენილების პროექტი 

 

 

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 91-ე მუხლისა და 

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე და 78-ე მუხლების შესაბამისად 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

ა   დ   გ   ე   ნ   ს : 

 

დამტკიცდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი შემდეგი რედაქციით: 

 

 

თავი I 
 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები 

 

მუხლი 1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით: 

ათას ლარებში 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2021 წლის 

ფაქტი 
2022 წლის 

გეგმა 

2023 წლის პროექტი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი  

შემოსავლები 62 866,1 79 440,1 73 898,4 65 422,9 8 475,5 

გადასახადები 45 157,5 54 365,0 58 544,1 58 544,1 0,0 

გრანტები 10 439,8 17 797,5 8 475,5 0,0 8 475,5 

სხვა შემოსავლები 7 268,8 7 277,6 6 878,8 6 878,8 0,0 

ხარჯები 48 113,6 74 371,2 74 767,2 71 015,8 3 751,4 

შრომის ანაზღაურება 17 113,8 22 102,3 25 303,3 25 051,5 251,8 

საქონელი და მომსახურება 13 689,1 20 959,8 23 092,8 22 745,6 347,2 

პროცენტი 1 194,2 2 402,4 2 235,4 2 235,4 0,0 

სუბსიდიები 4 981,6 6 684,3 6 600,3 6 600,3 0,0 

გრანტები 5,0 6,0 6,0 6,0 0,0 

სოციალური უზრუნველყოფა 4 336,0 5 452,1 6 300,2 6 294,2 6,0 
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2021 წლის 

ფაქტი 
2022 წლის 

გეგმა 

2023 წლის პროექტი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი  

სხვა ხარჯები 6 793,9 16 764,2 11 229,1 8 082,7 3 146,4 

საოპერაციო სალდო 14 752,5 5 069,0 -868,8 -5 592,9 4 724,0 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 385,3 22 998,0 -1 273,9 -6 016,1 4 742,1 

ზრდა 18 416,7 29 713,1 9 426,1 4 683,9 4 742,1 

კლება 14 031,4 6 715,1 10 700,0 10 700,0 0,0 

მთლიანი სალდო 10 367,2 -17 929,1 405,1 423,2 -18,1 

ფინანსური აქტივების ცვლილება 10 121,4 -18 039,1 -2 769,4 -2 751,3 -18,1 

ზრდა 10 121,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

ვალუტა და დეპოზიტები 10 121,4 0,0 0,0  0,0  0,0 

კლება 0,0 18 039,1 2 769,4 2 751,3 18,1 

ვალუტა და დეპოზიტები 0,0 17 719,5 2 769,4 2 751,3 18,1 

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

ვალდებულებების ცვლილება -245,8 -110,1 -3 174,5 -3 174,5 0,0 

კლება 245,8 110,1 3 174,5 3 174,5 0,0 

საშინაო 245,8 110,1 3 174,5 3 174,5 0,0 

ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

მუხლი 2. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის 

ცვლილება თანდართული რედაქციით: 

ათას ლარებში 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2021 წლის 

ფაქტი 
2022 წლის 

გეგმა 

2023 წლის პროექტი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები 76 897,5 86 474,9 84 598,4 76 122,9 8 475,5 

შემოსავლები 62 866,1 79 440,1 73 898,4 65 422,9 8 475,5 

არაფინანსური აქტივების კლება 14 031,4 6 715,1 10 700,0 10 700,0 0,0 

ფინანსური აქტივების კლება 0,0 319,7 0,0 0,0 0,0 

გადასახდელები 66 776,1 104 194,4 87 367,7 78 874,2 8 493,5 

ხარჯები 48 113,6 74 371,2 74 767,2 71 015,8 3 751,4 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 416,7 29 713,1 9 426,1 4 683,9 4 742,1 

ვალდებულებების კლება 245,8 110,1 3 174,5 3 174,5 0,0 

ნაშთის ცვლილება 10 121,4 -17 719,5 -2 769,4 -2 751,3 -18,1 
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მუხლი 3. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 73 898,4 ათასი ლარის ოდენობით: 

ათას ლარებში 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2021 წლის 

ფაქტი 
2022 წლის 

გეგმა 

2023 წლის პროექტი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი  

შემოსავლები 62 866,1 79 440,1 73 898,4 65 422,9 8 475,5 

გადასახადები 45 157,5 54 365,0 58 544,1 58 544,1 0,0 

გრანტები 10 439,8 17 797,5 8 475,5 0,0 8 475,5 

სხვა შემოსავლები 7 268,8 7 277,6 6 878,8 6 878,8 0,0 

 

მუხლი 4. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 58 544,1 ათასი ლარის ოდენობით: 

ათას ლარებში 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2021 წლის 

ფაქტი 
2022 წლის 

გეგმა 
2023 წლის 
პროექტი 

გადასახადები 45 157,5 54 365,0 58 544,1 

ქონების გადასახადი 12 857,2 13 650,0 13 650,0 

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 8 644,6 9 690,0 9 690,0 

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 15,4 0,0 0,0 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 313,3 100,0 100,0 

სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 22,3 0,0 0,0 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 3 861,6 3 860,0 3 860,0 

დამატებითი ღირებულების გადასახადი 32 300,3 40 715,0 44 894,1 

 

მუხლი 5. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 475,5 ათასი ლარის ოდენობით: 

ათას ლარებში 

დასახელება 
2021 წლის 

ფაქტი 
2022 წლის 

გეგმა 
2023 წლის 
პროექტი 

გრანტები 10 439,8 17 797,5 8 475,5 

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან 30,6 35,0 0,0 

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 10 409,2 17 762,5 8 475,5 

მიმდინარე 500,0 708,2 605,0 
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დასახელება 
2021 წლის 

ფაქტი 
2022 წლის 

გეგმა 
2023 წლის 
პროექტი 

მიზნობრივი ტრანსფერი 500,0 708,2 605,0 

კაპიტალური 9 909,2 17 054,4 7 870,5 

სპეციალური ტრანსფერი 0,0 700,0 0,0 

კაპიტალური ტრანსფერი 8 281,0 7 853,2 7 870,5 

გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან 1 628,1 8 501,1 0,0 

 

მუხლი 6. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 6 878,8 ათასი ლარის ოდენობით: 

დასახელება 
2021 წლის 

ფაქტი 
2022 წლის 

გეგმა 
2023 წლის 
პროექტი 

სხვა შემოსავლები 7 268,8 7 277,6 6 878,8 

შემოსავლები საკუთრებიდან 1 550,9 1 344,4 1 250,0 

პროცენტები 1 181,5 1 100,0 1 000,0 

რენტა 369,4 244,4 250,0 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 254,8 133,4 100,0 

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

114,6 111,0 150,0 

საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია 2 333,1 2 308,8 2 428,8 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 2 288,8 2 290,8 2 410,8 

სანებართვო მოსაკრებელი 258,2 210,0 210,0 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0,0 0,0 0,0 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების 
მოსაკრებელი 

1,0 0,8 0,8 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 957,0 900,0 900,0 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის 

1 072,4 1 180,0 1 300,0 

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის 
ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი 

0,3 0,0 0,0 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 44,3 18,0 18,0 

შემოსავალები მომსახურების გაწევიდან 44,3 18,0 18,0 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები 2 487,5 3 050,0 3 000,0 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 897,2 574,4 200,0 
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მუხლი 7. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 74 767,2 ათასი ლარის ოდენობით, 

თანდართული რედაქციით: 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2021 წლის 

ფაქტი 
2022 წლის 

გეგმა 

2023 წლის პროექტი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი  

ხარჯები 48 113,6 74 371,2 74 767,2 71 015,8 3 751,4 

შრომის ანაზღაურება 17 113,8 22 102,3 25 303,3 25 051,5 251,8 

საქონელი და მომსახურება 13 689,1 20 959,8 23 092,8 22 745,6 347,2 

პროცენტი 1 194,2 2 402,4 2 235,4 2 235,4 0,0 

სუბსიდიები 4 981,6 6 684,3 6 600,3 6 600,3 0,0 

გრანტები 5,0 6,0 6,0 6,0 0,0 

სოციალური უზრუნველყოფა 4 336,0 5 452,1 6 300,2 6 294,2 6,0 

სხვა ხარჯები 6 793,9 16 764,2 11 229,1 8 082,7 3 146,4 

 

 

 

მუხლი 8. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება -1 273,9 ათასი 

ლარის ოდენობით, მათ შორის: 

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 426,1 ათასი ლარის 

ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 

 

 

 

კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2021 წლის 

ფაქტი 
2022 წლის 

გეგმა 

2023 წლის პროგნოზი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

01 00 
მმართველობა და საერთო დანიშნულების 
ხარჯები 

80,5 407,3 840,9 840,9 0,0 

01 01 
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი 
საქმიანობის უზრუნველყოფა 

80,5 401,9 840,9 840,9 0,0 

01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 11 480,9 21 151,7 7 473,9 2 749,8 4 724,0 

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 4 750,7 6 672,2 5 007,6 1 315,6 3 691,9 
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კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2021 წლის 

ფაქტი 
2022 წლის 

გეგმა 

2023 წლის პროგნოზი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

02 02 წყლის სისტემების განვითარება 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

02 03 გარე განათება 177,9 10,0 6,7 6,7 0,0 

02 04 
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და 
შენობების რეაბილიტაცია 

155,6 321,3 225,0 225,0 0,0 

02 05 
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების 
განვითარება 

9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

02 06 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 5 712,9 13 447,4 1 415,6 383,5 1 032,1 

02 08 
საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შეძენა 

355,4 239,4 199,0 199,0 0,0 

02 09 
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო 
სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და 
ექსპერტიზა 

290,2 438,4 500,0 500,0 0,0 

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2 495,8 334,5 390,0 390,0 0,0 

03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 2 193,4 270,8 330,0 330,0 0,0 

03 02 
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, 
განვითარება 

223,4 37,8 44,5 44,5 0,0 

03 03 ცხოველთა მონიტორინგი 58,6 11,8 0,0 0,0 0,0 

03 04 
რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების 
პროგრამა 

20,4 14,1 15,5 15,5 0,0 

04 00 განათლება 2 301,0 4 310,3 656,6 638,5 18,1 

04 01 
სკოლამდელი დაწესებულებების 
ფუნქციონირება 

219,9 230,0 80,0 80,0 0,0 

04 02 
სკოლამდელი დაწესებულებების 
რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

1 992,5 3 400,7 58,5 58,5 0,0 

04 03 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 
ხელშეწყობა 

1,8 32,4 0,0 0,0 0,0 

05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 2 058,5 3 509,3 64,7 64,7 0,0 

05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 1 305,7 1 678,4 0,0 0,0 0,0 

05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 740,8 1 734,9 39,7 39,7 0,0 

05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 8,9 18,0 0,0 0,0 0,0 

05 04 
სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის 
ქვეპროგრამების ადმინისტრირების 
პროგრამა 

3,1 78,0 25,0 25,0 0,0 

სულ ჯამი 18 416,7 29 713,1 9 426,1 4 683,9 4 742,1 
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განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 10 700,0 ათასი ლარის 

ოდენობით, მათ შორის: 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი 

არაფინანსური აქტივების კლება 14 031,4 6 715,1 10 700,0 

ძირითადი აქტივები 2 298,8 0,0 3 000,0 

არაწარმოებული აქტივები 11 732,6 6 715,1 7 700,0 

მიწა 11 732,6 6 715,1 7 700,0 

 

 

 

მუხლი 9. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის 

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 

ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: 

 

ფუნქც. 
კოდი 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2021 წლის 

ფაქტი 
2022 წლის 

გეგმა 
2023 წლის 
პროექტი 

701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 7 550,0 12 582,8 13 608,4 

7011 
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის 
უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო 
ურთიერთობები 

6 178,9 9 985,4 11 169,8 

70111 
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების 
საქმიანობის უზრუნველყოფა 

6 175,3 9 040,4 10 364,8 

70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 3,6 945,0 805,0 

7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 176,8 195,0 203,2 

70132 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება 80,0 80,0 80,0 

70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 96,8 115,0 123,2 

7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 1 194,2 2 402,4 2 235,4 

702 თავდაცვა 264,3 354,6 393,9 

7021 შეიარაღებული ძალები 264,3 354,6 393,9 

704 ეკონომიკური საქმიანობა 8 125,3 11 840,9 10 247,5 

7045 ტრანსპორტი 8 125,3 11 840,9 10 247,5 

70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 8 125,3 11 840,9 10 247,5 
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ფუნქც. 
კოდი 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2021 წლის 

ფაქტი 
2022 წლის 

გეგმა 
2023 წლის 
პროექტი 

705 გარემოს დაცვა 9 242,7 8 367,8 10 403,2 

7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 5 886,3 4 696,7 5 418,9 

7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 514,0 321,0 435,2 

7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 1 878,9 2 041,7 3 037,0 

7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 963,5 1 308,4 1 512,1 

706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 15 195,5 33 394,2 16 377,4 

7061 ბინათმშენებლობა 5 567,3 12 109,6 9 207,3 

7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 6 304,5 14 309,3 2 393,7 

7064 გარე განათება 1 906,1 1 793,0 2 210,1 

7066 
სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ 
მეურნეობაში 

1 417,6 5 182,4 2 566,2 

707 ჯანმრთელობის დაცვა 1 713,4 2 553,2 2 698,8 

7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 1 713,4 2 553,2 2 698,8 

708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 9 023,4 12 119,3 9 126,3 

7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 4 045,4 4 896,2 3 262,8 

7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 2 365,8 3 033,8 3 125,3 

7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 6,6 10,0 10,0 

7086 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და 
სპორტის სფეროში 

2 605,7 4 179,2 2 728,2 

709 განათლება 11 816,2 18 373,4 16 121,5 

7091 სკოლამდელი აღზრდა 11 224,8 16 956,8 15 008,4 

7092 ზოგადი განათლება 170,5 886,6 593,1 

70923 საშუალო ზოგადი განათლება 170,5 886,6 593,1 

7094 უმაღლესი განათლება 420,9 530,0 520,0 

70942 უმაღლესი აკადემიური განათლება 420,9 530,0 520,0 

710 სოციალური დაცვა 3 599,5 4 498,0 5 216,3 

7101 
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 
სოციალური დაცვა 

109,5 151,0 217,4 

71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 51,7 65,0 67,2 

71012 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 57,8 86,0 150,2 

7102  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 1 726,6 2 350,3 3 231,5 

7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 13,7 14,5 28,5 

7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 544,8 631,3 520,0 

7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის    სფეროში 1 204,9 1 350,9 1 218,9 

  სულ 66 530,3 104 084,3 84 193,3 

 

მუხლი 10. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო 

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო (-868,8) ათასი ლარის ოდენობით. 
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განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 405,1 ათასი ლარის ოდენობით. 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი 

საოპერაციო სალდო 14 752,5 5 069,0 -868,8 

მთლიანი სალდო 10 367,2 -17 929,1 405,1 

 

 

მუხლი 11. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-2 769,4) ათასი 

ლარის ოდენობით. 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 2 769,4 ათასი ლარი, 

რომელიც საპროგნოზო ჭარბი შემოსავლების შედეგად წარმოქმნილი ნაშთია. 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი 

ფინანსური აქტივების ცვლილება 10 121,4 -18 039,1 -2 769,4 

ზრდა 10 121,4 0,0 0,0 

კლება 0,0 18 039,1 2 769,4 

 

 

მუხლი 12. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-3 174,5) ათასი ლარის 

ოდენობით, მათ შორის: 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ 2023 წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიმართ 

გასასტუმრებელი ვალდებულებები შეადგენს 3 174,5 ათას ლარს. 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 2023 წლის პროექტი 

ვალდებულებების ცვლილება -245,8 -110,1 -3 174,5 

კლება 245,8 110,1 3 174,5 

საშინაო 245,8 110,1 3 174,5 

 
 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის ნაშთი 2023 წლის დასაწყისისთვის 

განისაზღვრება 30 557,4 ათასი ლარით, ხოლო 2023 წლის ბოლოსათვის დარჩენილი იქნება 25 071,0 ათასი ლარი. 

 

N დასახელება 
ვალის 

ოდენობა 

1 
საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტით ქონების (კომპაქტორერიანი თვითმცლელი 
ნაგავმზიდები და ნარჩენების კონტეინერები) გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში სესხი 

312,9 

2 40 ერთეული ავტობუსის შეძენა 24 758,0 

სულ: 25 071,0 
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თავი II 
პრიორიტეტებისა და პროგრამების აღწერა 

მუხლი 13. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 

ინფრასტრუქტურის განვითარება 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის 

შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ეკონომიკური 

მდგომარეობის გაუმჯობესების პარალელურად ქალაქ რუსთავის გამოწვევად რჩება ეკოლოგიური პრობლემების გადაწყვეტა, 

აქედან გამომდინარე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება რეკრეაციული სივრცეების შექმნა-რეაბილიტაციას, ასევე 

ფინანსდება საგზაო, სანიაღვრე, გარე განათებისა და ავარიული შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბინათმესაკუთრეთა 

ამხანაგობების პროგრამები და ქალაქში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები. 

პროგრამ. 
კოდი 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა 
2023 წლის 
პროექტი 

2024 წლის 
პროგნოზი 

2025 წლის 
პროგნოზი 

2026 წლის 
პროგნოზი 

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 27 260,0 21 103,3 23 709,2 26 263,6 

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 5 814,1 3 034,4 4 317,9 4 827,5 

02 01 01 გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 4 307,6 1 721,7 3 005,2 3 996,5 

02 01 02 გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება 415,0 0,0 0,0 0,0 

02 01 03 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 1 091,5 1 312,7 1 312,7 831,0 

02 02 წყლის სისტემების განვითარება 435,2 440,8 440,8 440,8 

02 02 01 
სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-

პატრონობა 
435,2 440,8 440,8 440,8 

02 03 გარე განათება 2 210,1 2 310,1 2 310,1 2 310,1 

02 03 01 გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა 2 210,1 2 310,1 2 310,1 2 310,1 

02 04 
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების 

რეაბილიტაცია 
7 086,9 5 560,3 6 560,3 8 560,3 

02 04 01 
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების 

რეაბილიტაცია 
380,2 2 000,0 3 000,0 5 000,0 

02 04 02 საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია 724,1 724,1 724,1 724,1 

02 04 03 შენობების ფასადების რეაბილიტაცია 3 146,4 0,0 0,0 0,0 

02 04 04 
მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში 

ლიფტების რეაბილიტაცია 
2 836,2 2 836,2 2 836,2 2 836,2 

02 05 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 2 500,6 2 500,6 2 500,6 2 500,6 

02 06 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2 593,7 1 203,2 1 958,4 2 003,2 

02 06 01 
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია 

და მოვლა-პატრონობა 
2 393,7 1 003,2 1 758,4 1 803,2 

02 06 02 
სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური 

უზრუნველყოფა 
200,0 200,0 200,0 200,0 

02 07 მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება 4 433,4 4 433,4 4 433,4 4 433,4 

02 08 საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 299,0 0,0 0,0 0,0 

02 09 
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო 

სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და 
ექსპერტიზა 

699,3 432,8 0,0 0,0 

02 10 რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა 1 097,7 1 097,7 1 097,7 1 097,7 

02 11 სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 90,0 90,0 90,0 90,0 
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ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება  02 01 01  

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის 
სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

  ქვეპროგრამის მიზანია ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის 
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა 
საჭიროებების გათვალისწინებით გზების ადაპტირება, კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი 
გარემოს შექმნის მიზნით. 
1) ქ. რუსთავში 9 ძმა ხერხეულიძის, გურამიშვილის, ლერმონტოვის და შევჩენკოს ქუჩების გზის, 
ტროტუარების და სანიაღვრე სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 
2) ქალაქ რუსთვის კონსტიტუციისა და ქაშაკაშვილის ქუჩებზე ტროტუარების, გარე განათების, გაზონის, 
სარწყავი სისტემისა და მშენებელთა ქუჩაზე საგზაო საფარის, ტროტუარების, გარე განათების, გაზონისა 
და სარწყავი სისტემის მოწყობა. 
3) ჰამლეტ გონაშვილის, გოგი დოლიძის და ჩოხელის ქუჩის მიმდებარედ გზის მოწყობა. 
4) თამარ მეფის სახელობის, ჟიული შარტავას სახელობისა და შოთა რუსთაველის სახელობის  მოედნის 
რეაბილიტაცია. 
5) და სხვა... 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

მოწესრიგებული და 
ადაპტირებულია საგზაო 
ინფრასტრუქტურა, 
უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა 
და ქვეითად  მოსიარულეთა 
უსაფრთხო გადაადგილება და 
შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი 
გარემო შშმ პირთა და საბავშვო 
ეტლით მოსარგებლეთათვის 

მიღწეული შედეგი   

 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება  02 01 02  

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის მასშტაბით, საჭიროებიდან გამომდინარე განხორციელდება 
გზების ორმული დამუშავება და ასევე, საჭიროებიდან გამომდინარე განხორციელდება სტიქიური მოვლენების 
შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის 
საავტომობილო გზებთან დაკავშირებული სამუშაოები. 
1) სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 
ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებთან დაკავშირებული სამუშაოები. 
2) გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება.  
3) და სხვა... 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული 
გზების მოვლა-პატრონობა და გახანგრძლივებულია 
გზების ექსპლუატაციის ვადა 

მიღწეული შედეგი   
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ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 02 01 03 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის 
სამსახური 
ა(ა)იპ ,,რუსთავსერვის ცენტრი" 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ა) ქვეპროგრამის მიზანია ვიდეო კამერების შეძენა-დამონტაჟება და უსაფრთხო საგზაო მოძრაობის 
ორგანიზების პროცესში აქტიური მონაწილეობის მიღება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
გადაჭარბებული სიჩქარით და დარღვევით მოძრაობის შემთხვევების აღმოფხვრისათვის 
ორგანიზაციულ-ტექნიკურ ღონისძიებათა უზრუნველყოფა. 
1) კამერების შეძენა-მონტაჟი. 
2) და სხვა... 

ბ) ქალაქ რუსთავში უსაფრთხო გარემოს კიდევ უფრო გაუმჯობესება, სიჩქარის მაკონტოლებელი 
კამერების მომსახურების შეძენა, ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქში მოძრაობის 
მოწესრიგებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის, არსებული გადასასვლელებისა და საგზაო 
ნიშნების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება და ახალი ნიშნების დამატება. გარდა ამისა განხორციელდება 
საჭიროების შესაბამისად სხვადასხვა ლოკაციებზეც ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება, საპატრულო 
პოლიციის მოთხოვნის შესაბამისად. დაიხაზება ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები. ქვეპროგრამის 
ფარგლებში დაგეგმილია საგზაო მოძრაობის ორგანიზება სკოლებთან, საბავშვო ბაღებთა, სკვერებთან, 
პარკებთან და სპორტულ ობიექტებთან. ასევე დაიხაზება ქალაქში არსებული ცენტრალური ქუჩები. 
აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 24 თანამშრომელი, მათ შორის 23 კაცია და 1 ქალი. 

მოსალოდნელი შუალედური 
შედეგი 

ა) შეძენილი, დამონტაჟებული და ექსპლოატაციაში 
შესული კამერები, რაც ხელს შეუწყობს ქალაქში 
უსაფრთხო გარემოს კიდევ უფრო გაუმჯობესებას 
ბ) მოწესრიგებული და უსაფრთხო გარემო  

   

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა პატრონობა 02 02 01 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის 
სამსახური 
ა(ა)იპ ,,რუსთავსერვის ცენტრი" 
 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ა) ქვეპროგრამის მიზანია ობიექტებისთვის  ჩატარებული სამუშაოებით კომფორტული და უსაფრთხო 
გარემო შეიქმნას მაცხოვრებლებისთვის 
1) დავით გარეჯის N21-  ში არსებული საცხოვრებელი სახლის დრენაჟის მოწყობა. 
2) და სხვა ...  

ბ) ქვეპროგრამა მოიცავს ქალაქში არსებული სანიაღვრე სისტემის გამართული მუშაობისთვის გაწმენდით 
ღონისძიებებს, რაც უზრუნველყოფს ქალაქის მაცხოვრებელთა კომფორტულ და უსაფრთხო გარემოს. 
ქვეპროგრამის ფარგლებში პერიოდულად ხორციელდება ინსპექტირება და დროული რეაგირება 
ინსპექტირების შედეგად დადგენილ დაზიანებებზე. ხდება სანიაღვრე ჭების დაზიანებული სახურავების 
შეცვლა. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 19 თანამშრომელი. 

მოსალოდნელი შუალედური 
შედეგი 

ა) მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურის შედეგად, 
ადგილობრივ მოსახლეობისთვის შეიქმნება 
უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი 
პირობები 
ბ) გამართული და მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა  

მიღწეული შუალედური 
შედეგი 

  

 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა  02 03 01  

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ა(ა)იპ ,,რუსთავსერვის ცენტრი" 
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ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწესრიგებული გარე განათების სისტემის შექმნა, 
რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე 
განათების შეუფერხებელი მუშაობა. ასევე პროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული 
ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც 
მოწყობილია გარე განათების ქსელი, განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი 
შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს 
მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით, სადაც დამონტაჟდება 
ახალი განათების ბოძები ეკონომიური ნათურებით. გარე განათების ქსელი სრულად იქნება მოწყობილი 
პარკებთან და სკვერებთან, საბავშვო ბაღებთან და სკოლებთან, სპორტულ და სახელოვნებო ობიექტებთან, 
რათა ღამის საათებში უზრუნველყოფილი იქნეს მოსახლეობის (მამაკაცების, ქალების, ბავშვების, 
ხანდაზმული და შშმ პირთა) უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება. პროგრამას ემსახურება 15 
თანამშრომელი. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

გამართული და მოწესრიგებული გარე 
განათების ქსელი, რომელიც 
უზრუნველყოფს მოსახლეობის 
უსაფრთხო და კომფორტული 
გადაადგილებას ღამის საათებში 

მიღწეული შედეგი   

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 02 04 01 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა, კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი 
მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის.  პროგრამის განხორციელების შდეგად შექმნილი 
იქნება სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის 
ვიზიტორებისათვის, წახალისებული ადგილობრივი მოსახლეობა ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით, 
გაზრდილი ინვესტიციები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, შესაბამისი ღონისძიებები განხორციელდება 
შემდეგ მისამართებზე: 
1) ჩაპაევის N5-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გაძლიერებე და ფასადის რეაბილიტაციის 
სამუშაოები. 
2) დავით გარეჯის N30ა-ში პანდუსის მოწყობის და კიბის რეაბილიტაციის და პავლე თოდრიას I-ლი ჩიხის N3-2 
- თან და მე -19 მკრ - ნი კორპუსი N9ბ-57 - თან პანდუსის მოწყობა.  
3) მოქალაქეთა ცენტრში გათბობა-გაგრილებისა და ვენტილაციის მოწყობა 
4) და სხვა... 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 
შენობების სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია 
(გამაგრება/გაძლიერება) 

მიღწეული შედეგი   

 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცი  02 04 02 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ა(ა)იპ  ,,რუსთავის კორპუსი" 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბმა-ს საკუთარებაში არსებული კორპუსების დაზიანებული 
სახურავების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის მიერ 100%-იანი დაფინანსებით. 
ქვეპროგრამის მიზანია დროულად განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჩართულობით ამორტიზირებული, 
სტიქიის შედეგად და ასევე სხვადასხვა მიზეზით მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა და მოქალაქეთა 
განცხადებებზე დროული რეაგირება. 
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დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია ბმა-ს საკუთრებაში 
არსებული საცხოვრებელი კორპუსებში 
სახურავების შეკეთება და მოქალაქეებისთვის 
გაუმჯობესებულია საცხოვრებელი პირობები 

მიღწეული შედეგი   

 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია 02 04 03 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა, კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი 
მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება 
არსებული დაზიანებულფასადიანი შენობების რეაბილიტაცია, პროექტის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული 
კედლების აღდგენა, შელესვა და შეღებვა. პროგრამის განხორციელების შდეგად შექმნილი იქნება სუფთა, 
კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის 
ვიზიტორებისათვის, 
1) რუსთაველის ფასადებისა და ტროტუარების  რეაბილიტაცია. 
2) და სხვა... 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

რეაბილიტირებული საცხოვრებელი 
კორპუსების ფასადები 

მიღწეული შედეგი   

 

 

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების ოპერირება 02 04 04 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ა(ა)იპ  ,,რუსთავის კორპუსი" 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია საცხოვრებელ კორპუსებში ლიფტების გარკვეული რაოდენობის სრული 
მოდერნიზაცია და ასევე სხვა ლიფტების შეკეთება, დაზიანების აღმოფხვრა. საცხოვრებელი კორპუსების 
უსაფრთხო და კომფორტული ლიფტებით აღჭურვა.  

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

 უსაფრთხო და მოვლილი 
ლიფტები 

მიღწეული შედეგი   
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პროგრამის 
დასახელება 
(პროგრამული 
კოდი) 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარება 02 05 

პროგრამის 
გამახორციელებელი 

ა(ა)იპ ,,რუსთავის კორპუსი" 

პროგრამის აღწერა 
და მიზანი 

პროგრამის მიზანია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრებთან შეხვედრები მიმდინარე პროგრამების გაცნობის 
მიზნით;   არსებული პრობლემების გამოვლენა, მათი მოგვარებისთვის საჭირო გზებისა და მეთოდების ერთობლივად 
გადაწყვეტა;   ინფორმირების ამაღლების მიზნით სხვადასხვა სახის საინფორმაციო  ბუკლეტების, ფლაერების ბეჭდვა 
და გავრცელება.  ამხანაგობების წევრების დაინტერესება რათა გაუჩნდეთ მეტი ინტერესი უხელმძღვანელონ 
ამხანაგობებს და უშუალო კონტაქტი დაამყარონ ა(ა)იპ „რუსთავის კორპუსთან“ შემდგომ ჩართულობას, ბმა-ს 
მხრიდან  წამოსული ინიციატივების გაჟღერებას. ბმა-ს მხრიდან ახალი ინციატივების მობილიზება.                              
  ბინათმესაკუთრეთა საკუთრებაში არსებული ქონების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა.შიდა წყალკანალიზაციის 
გაყვანილობის შეკეთება-თანადაფინანსება 0% ; სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი-თანადაფინანსება 10%; 
სადარბაზოს შიდა რემონტი-თანადაფინანსება 10%; პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია-
თანადაფინანსება 10%;  სადარბაზოებში სართულის უჯრედზე სენსორული განათების მოწყობა-თანადაფინანსება 
მაღალსართულიანი 30%, დაბალსართულიანი 10%; კორპუსებში რკინა/ბეტონის კონსტრუქციის შეკეთება-
თანადაფინანსება 10%;  ადგილობრივი ინიციატივების ხელშეწყობა-თანადაფინანსება 0% , ლიფტების სამანქანოს 
მოწყობა-თანადაფინანსება  0%, კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია -თანადაფინანსება 2%.    

დაგეგემილი 
საბოლოო შედეგი 

მოსახლეობის მხრიდან მეტი ჩართულობა და 
მეტი ინიციატივა; საცხოვრებელ შენობებში 
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;  

მიღწეული შედეგი   

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა - პატრონობა 02 06 01 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის 
სამსახური 
ა(ა)იპ ,,რუსთავსერვის ცენტრი" 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ა) ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი სარეკრეაციო დასასვენებელი 
პარკების და სკვერების მოწყობა, არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაცია. ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს 
უზრუნველყოფა, სარეკრეაციო და გამწავნებული სივრცეების გაფართოება 
1) ქალაქ რუსთავში დ. კლდიაშვილის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია და მედიათეკის 
მშენებლობა. 
2) ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა.  
3) ქალაქის შემოსასვლელის სკვერი. 
4) ჩეხოვის N8-სთან სკვერის  მოწყობა. 
5) და სხვა... 

ბ) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა 
და პარკების მოვლა-პატრონობა, კერძოდ: სკვერებისა და გაზონების დასუფთავება, ტარდება 
მრავალწლიანი ნარგავების და ბუჩქების მოვლა-პატრონობა (მრავალწლიანი ნარგავების გასხვლა, 
ბუჩქების დეკორატიულად კრეჭვა, ნიადაგის მომზადება, გაფხვიერება, მორწყვა, ბალახის გათიბვა და 
სხვა). ქვეპორგრამას ემსახურება 92 თანამშრომელი. მათ შორის 24 ქალია და 68 კაცი.  

მოსალოდნელი შუალედური 
შედეგი 

ა) აღდგენილი და ახლად მოწყობილი 
სარეკრეაციო სივრცეები 
ბ) დასვენებისათვის შექმნილი 
მოწესრიგებული რეკრეაციული 
სივრცეები  

მიღწეული შუალედური 
შედეგი 
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ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული კოდი) 

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა 02 06 02 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ა(ა)იპ ,,რუსთავსერვის ცენტრი" 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და 
მიზანი 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სადღესასწაულო დღეებში ღონისძიებების ტექნიკურ 
უზრუნველყოფას. 

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 
მოსახლეობისთვის შექმნილი 
სადღესასწაულო განწყობა 

მიღწეული შედეგი   

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება 02 07 01 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

შპს ,,რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო" 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილების ფარგლებში, მუნიციპალური 
ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზება.                                                                                                                                                                  
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შპს " რუსთავის მინიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოს" 
დაფინანსება. რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები  სუბსიდიის  სახით მიეცემა მუნიციპალურ 
ტრანსპორტს, საიდანაც ხორციელდება საწარმოს ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება 
ხელფასებს და საწვავს. რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოში მუშაობს 40  ავტობუსი: №1 
მარშრუტზე მუშაობს 6 ავტობუსი.   №2 მარშრუტზე მუშაობს 5 ავტობუსი.   №3 მარშრუტზე მუშაობს 4 
ავტობუსი.   №4 მარშრუტზე მუშაობს 5 ავტობუსი.  №5 მარშრუტზე მუშაობს 3 ავტობუსი. №6 მარშრუტზე 
მუშაობს 3 ავტობუსი. №7 მარშრუტზემუშაობს 6 ავტობუსი და №20 (რუსთავი-თბილისი) მარშრუტზე მუშაობს 6 
ავტობუსი.  სულ ყოველდღიურად მუშაობს 38 ავტობუსი და 2 ავტობუსი არის რეზევრ მდგომარეობაში.  
დასაქმებულია 248 თანამშრომელი; აქედან 100 მძღოლი, კორტროლიორი 49 თანამშრომელი. ავტოპარკს 
ემსახურება 54 თანამშრომელი და  ადმინისტრაციაში არის 45 თანამშრომელი. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

ქალაქის მაცხოვრებელთა უსაფრთხო 
და კომფორტული გადაადგილება და 
შიდა საქალაქო ტრანსპორტის 
მოდერნიზაცია. 

მიღწეული შედეგი 
სატრანსპორტო საშუალების 
რაოდენობა 

 

 

 

პროგრამის 
დასახელება 
(პროგრამული 
კოდი) 

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 02 08 

პროგრამის 
გამახორციელებელი 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური 

პროგრამის აღწერა 
და მიზანი 

პროგრამის მიზანია ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება. 
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფისთვის საჭირო საპროექტო 
დოკუმენტაციის მომზადება. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–
რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება.  სამშენებლო 
სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო და გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი დასკვნების 
მომზადება; დამუშავებული პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო სრულყოფილი 
ექსპერტიზაგავლილი საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. 
1) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა.  
2) და სხვა... 

დაგეგემილი 
საბოლოო შედეგი 

მომზადებული შესასრულებელი 
ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 

მიღწეული შედეგი   
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პროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა   

02 09 

პროგრამის განმახორციელებელი 
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის 
სამსახური 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

ა) პროგრამის ფარგლებში მოხდება დაქირავებული კომპანიის მიერ, შესრულებული სამუშოების (ფორმა 
N2) და საპროექტო სამუშოების (პროექტების-ხარჯთაღრიცხვების, ნახაზების) 
ინსპექტირება.შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება  ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ 
დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების 
ოპტიმიზაციას. დაქირავებული კომპანია უზრუნველყოფს 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების მქონე 
ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სამუშაოებზე ზედამხედველობასა და ექსპერტიზის დასკვნის 
მომზადებას. 
1) სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის ხარჯები. 
2) და სხვა ... 

ბ) შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის დადგენის მიზნით მიმდინარე 
და დასრულებულ სამუშაოებზე ეტაპობრივად ხორციელდება ექსპერტიზა. შუალედური და საბოლოო 
მიღება-ჩაბარების პროცესში წარმოდგენილია ექსპერტიზის დასკვნები ხარისხისა და მოცულობის 
შესაბამისობაზე, რის შედეგადაც მიიღწევა ხარისხიანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების 
განხორციელება. შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება  ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ 
დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების 
ოპტიმიზაციას. დაქირავებული კომპანია უზრუნველყოფს 50 000 ლარზე ნაკლები ღირებულების მქონე 
ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სამუშაოებზე ექსპერტიზის დასკვნის მომზადებას. 
1) ექსპერტიზის ხარჯი. 
2) და სხვა... 

მოსალოდნელი საბოლოო 
შედეგი 

ა) შესრულებულ 
ინფრასტრუქტურულ 
სამუშაოებზე გაწეული 
ტექნიკური ზედამხედველობა. 
ბ) ინფრასტრუქტურული 
სამუშაოების განხორციელების 
მიზნით უზრუნველყოფილი 
შესრულებული სამუშაოების 
ხარისხის და მოცულობის 
შესაბამისობის  კონტროლი  

მიღწეული საბოლოო შედეგი   

 

 

პროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა 02 10 

პროგრამის 
გამახორციელებელი 

ა(ა)იპ ,,რუსთავის კორპუსი" 

პროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

პროგრამის მიზანია დაგეგმილი პროგრამების ეფექტური ადმინისტრირება, მათი სრული და ეფექტური 
განხორციელებისთვის 

დაგეგემილი საბოლოო 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია რუსთავის კორპუსის 
ადმინისტრაციის გამართული მუშაობა და  
პროგრამების სრულად და ეფექტურად 
განხორციელება 

მიღწეული 
შედეგი 

  

 

 

პროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

სასაფლაოების მოვლა - პატრონობა 02 11 

პროგრამის 
გამახორციელებელი 

შპს  ,,გემა" 

პროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ რუსთავის მუნციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 
სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა, ცალკეული საფლავების მოვლა და მიცვალებულთა სარიტუალო 
მომსახურება 

დაგეგემილი საბოლოო 
შედეგი 

მოწესრიგებული სასაფლაო მიღწეული შედეგი   
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კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 

ქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეულ გაგრძელება თვითმმართველობის ერთ-ერთი უმინიშვნელოვანესი 

პრიორიტეტია. კულტურის სფეროში გასატარებელი ღონისძიებების შედეგად რუსთავი უნდა წარმოჩინდეს კულუტურული 

სამყაროს ღირსეულ წევრად. მუნიციპალიტეტი თავის მხრივ ხელს უწყობს კულტურისა და ხელოვნების სფეროს 

წარმომადგენლთა განვითარებას. დემოკრატიული განვითარებისა და ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით ახალგაზრდობა 

თანამედროვე ქვეყნებში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ფასეულობას წარმოადგენს. ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარებისა და 

მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროპაგანდისათვის თვითმმართველობა განაგრძობს წარმატებული 

სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი 

შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლინება, როგორც ქვეყნის, ისე საერთაშორისო მასშტაბით. 

პროგრამ. 
კოდი 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა 
2023 წლის 
პროექტი 

2024 წლის 
პროგნოზი 

2025 წლის 
პროგნოზი 

2026 წლის 
პროგნოზი 

05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 8 926,3 9 200,6 9 219,6 10 605,1 

05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 3 262,8 3 363,3 3 365,3 4 733,8 

05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 2 066,9 2 066,9 2 066,9 2 066,9 

05 01 02 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 1 195,9 1 296,4 1 298,4 1 300,4 

05 01 03 
სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, 

რეაბილიტაცია, მშენებლობა 
0,0 0,0 0,0 1 366,5 

05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 4 484,5 4 629,6 4 641,6 4 653,6 

05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 3 806,6 3 878,6 3 888,6 3 898,6 

05 02 01 01 სახელოვნებო განათლების დაფინანსება 1 549,2 1 621,2 1 623,2 1 625,2 

05 02 01 02 თეატრის ხელშეწყობა 1 246,9 1 246,9 1 249,9 1 252,9 

05 02 01 03 მუზეუმის ხელშეწყობა 388,4 388,4 391,4 394,4 

05 02 01 04 ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 622,1 622,1 624,1 626,1 

05 02 02 კულტურული ღონისძიებების განხორციელება 667,9 741,0 743,0 745,0 

05 02 04 რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა 10,0 10,0 10,0 10,0 

05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 285,0 283,5 286,5 289,5 

05 03 01 ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები 285,0 283,5 286,5 289,5 

05 04 
სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის 

ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა 
894,0 924,2 926,2 928,2 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული კოდი) 

სპორტული დაწესებულებების ხელსეწყობა 05 01 01 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ა(ა)იპ ,,რაგბის კლუბი რუსთავის ხარები'' 
შპს  ,,საკალათბურთო კლუბი - რუსთავი 1991" 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ა) ქვეპროგრამის მიზანია რაგბის განვითარების ხელშეწყობა.რაგბის კლუბ ,,რუსთავის ხარები"-ს 
მონაწილეობა უმაღლესი ლიგის გუნდის საქართველოს დიდი 10 -ს ჩემპიონატში.ჭაბუკთა ,,ა" და ,,ბ" 
ლიგის, საფესტივალო ასაკის გუნდებს შორის.  მაღალკვალიფიციური სპორტსმენების და მწვრთნელთა 
მომზადება. 
ბ) ქვეპროგრამის მიზანია კალათბურთის პოპულარიზაცია და განვითარება რეგიონში, ჯანსაღი 
ცხოვრების წესის დამკვიდრება, ჯანმრთელი თაობის აღზრდა, სუპერ ლიგაში და სხვადასხვა 
ტურნირებში სრულყოფილი მონაწილეობის მიღება და საპრიზო ადგილის დაკავება. კალათბურთის 
ეროვნულ ჩემპიონატში (სუპერი ლიგა),  საქართველოს თასის გათამაშებაში, ასევე ქორქია-
საკანდელიძის და დუდუ დადიანის  თასის გათამაშებაში მონაწილეობის მიღება.  ასაკობრივი გუნდების 
მიერ ტურნირებში მონაწილეობის მიღება და წარმატებების მიღწევა. ქვეპროგრამის განხორცილებაში 
ჩართულია 49 თანამშრომელი. 
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დაგეგემილი შუალედური შედეგი 

 ა) საქართველოს დიდი 10-ის 
ჩემპიონატში მონაწილეობა, ფლეიოფში 
გასვლა და საპრიზო ადგილის დაკავება 
ბ) ჩატარებულ ტურნირებზე საპრიზო 
ადგილების დაკავება  

მიღწეული შედეგი   

 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 05 01 02 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი“  

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია სპორტული აქტივობების თანაბარი ხელმისაწვდომობის შექმნა გოგონებისა და 
ბიჭებისთვის და მათი საჭიროებების გათვალისწინებით სპორტის სხვადასხვა სექციების მომსახურების 
მიწოდება.  ქვეპროგრამის ფარგლებში რუსთავში 14 ლოკაციაზე ფუნქციონირებს როგორც ოლიმპიური ასევე 
არაოლიმპიური სახეობის 26 სპორტული სექცია, ესენია: ფრენბურთი, ხელბურთი, ჭადრაკი, ჩოგბურთი,  
მძლეოსნობა, მხატვრული ტანვარჯიში, სპორტული აკრობატიკა, ფარიკაობა, მკლავჭიდი, ბატუტი, მაგიდის 
ჩოგბურთი, თავისუფალი ჭიდაობა, ბერძნულ/რომაული ჭიდაობა, ქართული ჭიდაობა, სამბო, ძიუდო, 
ტაეკვანდო, კარატე, უშუ, კიკ - ბოქსი, ჯიუ-ჯიცუ, გრეპლინგი, კრივი, ხრიდოლი, ნიჩბოსნობა. ცენტრში 
სამწვრთნელო საქმიანობას ეწევა 69 მწვრთნელ - მასწავლებელი, მათ შორის 60 კაცია, ხოლო 9 - ქალი. 
სპორტულ სექციებზე ირიცხება 571 სპორტსმენ აქედან 96 გოგო, ხოლო 475 ბიჭი. ცენტრს ჰყავს 44 
სტიპენდიანტი, აქედან 8 გოგონა. გოგონებს საპრიზო ადგილები აქვთ დაკავებული ცურვაში, აკრობატიკაში, 
ბატუტზე ხტომასა და ტაეკვანდოში.  
ქვეპროგრამის  მიზანია რუსთავში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და ახალგაზრდების ჩართვა 
სპორტულ აქტივობებში, სხვადასხვა დონის სპორტულ შეჯიბრზე მონაწილე სპორტსმენების რაოდენობის 
ზრდა და წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა 
სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და 
შექმნილია პირობები გოგონებისა და 
ბიჭებისთვის სპორტული სექციებით 
სარგებლობისთვის, წახალისებულია მათი 
სპორტული მიღწევები  

მიღწეული შედეგი   

 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება 05 02 01 01 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი“ 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

  ქვეპროგრამის მიზანია სახელოვნებო განათლების მისაღებად თანაბარი ხელმისაწვდომობის შექმნა 
გოგონებისა და ბიჭებისთვის, მათი საჭიროებების გათვალისწინებით სახელოვნებო სკოლების მომსახურების 
მიწოდება.  ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს ოთხი სამუსიკო სკოლა, ერთი სამხატვრო სკოლა და 
ერთი კულტურის ცენტრი, სადაც გახსნილია 19 სექცია ესენია: საფორტეპიანო, საგუნდო, საორკესტრო, 
ხალხური საკრავები, თეატრალურ - სასცენო, ქორეოგრაფიული, სახვითი, ვოკალური, ვიოლინო, დასარტყამი, 
გიტარა, ხალხური, საგუნდო სადირიჟორო, საესტრადო ვოკალი, საორკესტრო, ფლეიტა, საყვირი, ვოკალი 
გუნდური, სამხატვრო. აღნიშნულ სექციებს ხელმძღვანელობს 159 პედაგოგი მათ შორის 127 ქალი და 32 კაცი. 
სექციებში ირიცხება 1 154 მოსწავლე საიდანაც 890 გოგო და 264 ბიჭია.  გოგონებში პოპულარული სექციებია 
საფორტეპიანო, ქორეოგრაფიული, სამხატვრო, ვოკალი, საესტრადო ვოკალი, საგუნდო, ბიჭებში 
პოპულარულია ხალხური საკრავები, ხალხური სიმღერები, გიტარა, საორკესტრო, საყვირი და დასარტყამი 
ინტრუმენტები. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია სახელოვნებო სკოლების 
გამართული ფუნქციონირება და შექმნილია 
თანაბარხელმისაწვდომი პირობები გოგონებისა და 
ბიჭებისთვის სახელოვნებო სკოლის მომსახურებით 
სარგებლობისთვის 

მიღწეული შედეგი   
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ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

თეატრის ხელშეწყობა 05 02 01 02 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ა(ა)იპ ,,რუსთავის გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის პროფესიული მუნიციპალური დრამატული თეატრი" 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქალაქ რუსთავის თეატრის მოწინავე პოზიციონირება, როგორც ერთ-ერთი საინტერესო, მაღალპროფესიული 
და ნოვატორული თეატრის, ქალაქში კულტურული ცოხვრების გაუმჯობესება.  გრძელვადიანი სტაბილური 
სარეპერტუარო პოლიტიკის შენარჩუნება. ქვეპროგრამით განსაზღვრულია 4 დრამატული სპექტაკლის 
დადგმა, მუზეუმის შექმნა, შემოქმედებითი სამუშაო ლაბორატორიის შექმნა, მასტერკლასების და 
ვორქშოპების ჩატარება, დამატებითი მაყურებლის მოზიდვა და ახალ სეგმენტზე მუშაობა. ქვეპროგრამის 
განხორციელებაში ჩართულია 97 თანამშრომელი, რომლებიც წარმოადგენენ როგორც ადმინისტრაციულ, 
ტექნიკურ და შემოქმედებით მხარეს. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

რუსთავის თეატრის სტაბილური 
შემოქმედებითი ფუნქციონირება 

მიღწეული შედეგი   

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

მუზეუმის ხელშეწყობა 05 02 01 03 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

 ა(ა)იპ  ,,რუსთავის ისტორიული მუზეუმი" 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვა და კვლევა,  გამოფენებისა და ვიზიტორების მართვის პროგრამა. 
არაფორმალური განათლების გავრცელება სკოლებსა და მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და საზოგადოების 
ფართო ფენებში, სამუზეუმო საქმისა და  ქალაქის ისტორიის პოპულარიზაცია, სამეცნიერო პუბლიკაციების 
მომზადება და გამოცემა . რუსთავის ციხე-სიმაგრისა და ნაქალაქარის  მოვლა და არქეოლოგიური კვლევა. 
არქეოლოგიის პროგრამა;  რუსთავის ციხე-ქალაქისა და ციტადელის მოვლა, დასუფთავება, არქეოლოგიური 
გათხრების წარმოება, კვლევითი სამუშაოების წარმართვა. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

დაცული/მოვლილი კულტურული მემკვიდრეობა და 
მათი პოპულარიზაცია საზოგადოების ფართო 
ფენებში. 

მიღწეული შედეგი   

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა          05 02 01 04 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ა(ა)იპ "რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა" 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

კულტურულ-საგანმანათლებლო და დამხმარე სამეცნიერო დაწესებულება განახორციელებს მოსახლეობის 
განათლებას,  მათი საერთო კულტურის, წიგნიერების დონის ამაღლებას, ფონდების შევსება- 
დაკომპლექტება, კვალიფიკაციის ამაღლება, ელექტრონულად საინფორმაციო მუშაობის თანამედროვე 
სტანდარტებზე გადასვლა. კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონისძიებებში, 
საკლუბო შეხვედრებში, შემეცნებით გასართობ პროგრამებში, გამოფენებში და ლიტ. კონკურსებში 
მონაწილეობის უზრუნველყოფა. ამერიკული კუთხის და ინგლისური ენის პროპაგანდა, ლიტერატურული 
ღონისძებების მაღალ დონეზე ჩატარება, ღვაწლმოსილ და ცნობილ პიროვნებებთან შეხვედრების 
ორგანიზება, ღირშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები ჩატარება, ბიბლიოთეკის კვირეულის 
და კონფერენციების მოწყობა, საშობაო-საახალწლო ღონისძიების ორგანიზება, საკლუბო შეხვედრების 
ორგანიზება, მხატვრული, დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმების ჩვენება. ლიტერატურული არტ კლუბის 
და 60+ კლუბის ბენეფიციარებისთვის სერვისების პაკეტების მიწოდება. მედიათეკა _ მასში განთავსებული  
დარბაზები მოემსახურება სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიის მომხმარებლებს. მულტიმედიური 
განყოფილება, საპრეზენტაციო, საგამოფენო და კულტურული აქტივობების დარბაზები,მკითხველთათვის 
ელ.წიგნებზე წვდომა,საპრეზენტაციო და საგამოფენო სივრცე. 
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ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება 05 02 02 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ა(ა)იპ ,,ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი" 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში წლის განმავლობაში იმართება როგორც გეგმიური ისე არაგეგმიური კულტურული 
ღონისძიებები, გეგმიური ღონიძიებებია; დედების დღე, ქალთა დღე, 9 აპრილი, 9 მაისი, დამოუკიდებლობის 
დღე, ევროპის დღე, 8 აგვისტო, რუსთავქალაქობა, ახალი წელი. ასევე ფუნქციონირებს კულტურის სასახლე და 
მასთან არსებული მოზარდ მაყურებელთა თეატრალური დასი.   ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში 
კულტურის სასახლის ფუნქციონირება, სხვადასხვა კულტურული აქტივობების, კულტურული მემკვიდრეობის, 
თანამედროვე ვოკალური ანსამბლებისა და ინსტრუმენტალური ჯგუფების, ინდივიდუალური 
შემსრულებლების, დამწყები ხელოვანების ხელშეწყობა. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში კულტურის 
სასახლის ფუნქციონირება და ხელშეწყობილია 
სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ჩატარება და 
ხელი ეწყობა შემოქმედებით ჯგუფებს. 

მიღწეული შედეგი   

 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული კოდი) 

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები  05 03 01  

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ა(ა)იპ ,,ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი" 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

 ქვეპროგრამის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა პროექტებისა და ღონისძიებების 
განხორციელებაში და შეუფერხებლად ისარგებლონ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის 
წრეების მომსახურებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის 
სასახლესთან არსებული 13 სექცია ესენია: ინგლისური, ფრანგული, რუსული, ქართული, 
მათემატიკა, ქიმია, ფიზიკა, ხატვა, ჟურნალისტიკა, ჭადრაკი, ქართული ცეკვა, ქართული საკრავები, 
ქართული სიმღერა.  აღნიშნულ წრეებზე ირიცხება  110  მოსწავლე (მათ შორის ბიჭი 40%, გოგო 60%), 
ამასთან ქვეპროგრამის ფარგლებში ცენტრი აფინანსებს ან თანადაფინანსებას უწევს 
ახალგაზრდულ ღონისძიებებს და პროექტებს, ამასთან ახალგაზრდობის სამსახური ატარებს 
კონკურსებს და აწყობს ბანაკებს 

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 

შექმნილი თანაბარი პირობები 
ახალგაზრდული იდეების, 
პროექტებისა და ღონისძიებების 
დასაფინანსებად და 
უზრუნველოფილი მოსწავლე 
ახალგაზრდობის სასახლის წრეების 
გამართული ფუნქციონირება. 

მიღწეული შედეგი   

 

 

პროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

სპორტის, კულტურის და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა 05 04 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

ქალაქის მოსახლეობის შემეცნებითი და  
წიგნიერების დონის ამაღლება  

მიღწეული შედეგი   
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პროგრამის 
გამახორციელებელი 

ა(ა)იპ ,,ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი" 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანია თანამედროვე და კონკურენტულუნარიანი ადმინისტრაციული გუნდის ფორმირება, 
რომელიც უზრუნველყოფს ცენტრის მდგრად განვითარებას. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 
სპორტის, კულტურის, სახელოვნებო და ახალგაზრდობის პროგრამების მართვა და ადმინისტრირება. 
მნიშვნელოვანია ცენტრის მართვაში არსებული ფილიალებისა და ობიექტების ფინანსური, ლოჯისტიკური 
და სამართლებრივი უზრუნველყოფა.  

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი 

უზრუნველყოფილია ცენტრის მდგრად 
განვითარება, ხელშეწყობილია თანამედროვე 
და კონკურენტუნარიანი ადმინისტრაციული 
გუნდის გამართული მუშაობა  

მიღწეული 
შედეგი 

  

 

 

 

 

განათლება 

თვითმმართველობის მნიშვნელოვან პრიორიტეტებში მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებით და ზოგად 

განათლებასთან ერთად მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და 

განათლების სახელმწიფო სტანდარტის დანერგვის მიზნით მუნიციპალიტეტს შემუშავებული აქვს უწყვეტი პროფესიული 

განვითარების გეგმა. განათლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლამდელი დაწესებულებებისა და 

დელეგირებული უფლებამოსილების ხელშეკრულების ფარგლებში საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. 

თვითმმართველობა პრიორიტეტეტის ფარგლებში ახდენს მოსწავლეთა და სტუდენტთა მაღალი აკადემიური მოსწრების 

წახალისებას, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მაღალკვალიფიციური კადრების გენერირებისა და ქალაქისა თუ ქვეყნის 

განვითარებაში. 

პროგრამ. 
კოდი 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა 
2023 წლის 
პროექტი 

2024 წლის 
პროგნოზი 

2025 წლის 
პროგნოზი 

2026 წლის 
პროგნოზი 

04 00 განათლება 16 121,5 18 055,8 17 643,1 18 064,8 

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 14 209,9 14 220,8 14 220,8 14 220,8 

04 02 
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა 
58,5 2 500,0 2 082,3 2 500,0 

04 03 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა 740,0 740,0 743,0 746,0 

04 04 
საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია 
518,1 0,0 0,0 0,0 

04 05 სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება 520,0 520,0 520,0 520,0 

04 06 
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ოქროს მედალზე 

კურსდამთავრებულთა წახალისების პროგრამა 
75,0 75,0 77,0 78,0 

 

 

პროგრამის 
დასახელება 
(პროგრამული 
კოდი) 

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება    04 01 

პროგრამის 
გამახორციელებელი 

ა(ა)იპ ,,ქალაქი რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება" 
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პროგრამის აღწერა 
და მიზანი 

ქალაქ რუსთავში ფუნქციონირებს  23 სააღმზრდელო დაწესებულება (ბაგა-ბაღი) გეგმიური 6925 აღსაზრდელით, 
ჩარიცხულია  6300 აღსაზრდელი , (ვაკანსია 625 ადგილი), ბაგა-ბაღებში  აღსაზრდელთა ჩარიცხვა  ხორციელდება 
ყოველი  სასწავლო წლის დასაწყისისათვის, ელექტრონული წესით, ხოლო შემდგომ , დარჩენილ ვაკანტურ 
ადგილებზე დაშვებულია  აღსაზრდელთა  ჩარიცხვა განცხადების საფუძველზე  . სკოლამდელი აღზრდის 
დაწესებულებებს მომსახურებას უწევს 1044 საშტატო ერთეულზე მომუშავე :  23 გამგე , 23 მენეჯერი , 23 ფსიქოლოგი, 4 
ლოგოპედი, 23 სპეც პედაგოგი ,23 სასწავლო სააღმზრდელო პროცესების მმართველი ,15 სპეციალური 
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პერსონალური ასისტენტი, 34 მუსიკის ხელმძღვანელი , 222 აღმზრდელი, 23  
სამეურნეო ნაწილის გამგე, 23 მედდა, 57 მზარეული , 376 აღმზრდელის პირველი და მეორე თანაშემწე  (188  
აღმზრდელის პირველი თანაშემწე  და  0.5 განაკვეთიან 188 შტატზე მომუშავე   94 აღმზრდელის მეორე  თანაშემწე) , 
34 დალაგება დასუფთავების სპეციალისტი, 23 დამხმარე პერსონალი (მუშა) , 69 დარაჯ-მეეზოვე .  გაერთიანება -
შტატიანი (41) და შტატგარეშე მომუშავე (8) სულ -49                                                                                          

  პროგრამის მიზანია ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული 
და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს 
მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა 
და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები. ადრეული ასაკის  ბავშვთა აღზრდა/განვითარების სტანდარტის 
დანერგვა ასოცირდება ხარისხიან სკოლამდელ განვითარებასთან, რომელიც ითვალისწინებს აღმზრდელ-პედაგოგთა 
მაღალ პროფესიულ კომპეტენციებს, ახალ სტანდარტებზე დაყრდნობით შესაბამისი კურიკულუმების შემუშავებას, 
ყველა ტიპის  ბავშვთა ჩართულობას, უსაფრთხო სოციალურ და ემოციურ გარემოს, ბავშვთა აქტიურ მონაწილეობას 
საგანმანათლებლო პროცესში, რომლის განხორცილებაც მიმდინარეობს მთავრობის მიერ შემუშავებული 
სამართლებრივი დოკუმენტების მიხედვით. ამ ამოცანის გადაწყვეტა მიმდინარეობს მიზანმიმართულად, 
ეტაპობრივად . დაიწყო და ეტაპობრივად გაგრძელდება  ბ/ბაღის გამგეების ტრენინგი  მეთოდ სამსახურის მიერ , 
რომლებიც უშუალოდ პასუხისმგებელნი არიან სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის ამაღლებაზე.  იგეგმება 
ჯგუფებში ფიზიკური გარემოს მოწყობა ახალი სტანარტების მიხედვით. მიმდინარეობს აღმზრდელ პედაგოგთა 
გადამზადება ( "ჰარტის"  პროგრამა, "კივიტას გეორგიკას " პროგრამა ) ამ ეტაპზე სხვადასხვა მიმართულებით 
დატრენინგებულია 94 პედაგოგი. ხდება გამოცდილებათა და ტრენინგებზე მიღებულ ცოდნათა განზოგადება, გარე 
მონიტორინგი მიმდინარეობს  "ხარისხის სტანდარტის"  შესაბამისად, რომელიც მიმართულია სკოლამდელი 
დაწესებულების ავტორიზაციისაკენ. 

 ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს 
მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ 
ნორმებთან; 

 ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს 
მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ 
ნორმებთან;  
   

დაგეგემილი 
საბოლოო შედეგი 

უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი 
სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი 
ხელმისაწვდომობა 

მიღწეული შედეგი   

 

 

 

პროგრამის 
დასახელება 
(პროგრამული 
კოდი) 

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 04 02 

პროგრამის 
გამახორციელებელი 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური 

პროგრამის აღწერა 
და მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდა სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც ბევრად 
უსაფრთხოს, კომფორტულს და მიმზიდველს გახდის სკოლამდელ დაწესებულებებს. ქვეპროგრამის განხორციელების 
შემდეგ სკოლამდელი დაწესებულებები გახდება ბევრად უსაფრთხო, კომფორტული და მიმზიდველი 
მოსწავლეებისათვის და მომსახურე პერსონალისთვის. 
1) N20 საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია. 
2) N22 საბავშვო ბაღის შემოღობვის მოწყობის სამუშაოები. 
3) და სხვა... 

დაგეგემილი 
საბოლოო შედეგი 

უზრუნველყოფილია სტანდარტების 
შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის 
თანაბარი ხელმისაწვდომობა.  

მიღწეული შედეგი   
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პროგრამის 
დასახელება 
(პროგრამული 
კოდი) 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა   04 03 

პროგრამის 
გამახორციელებელი 

ა(ა)იპ ,,სარეაბილიტაციო განმავითარებელი ცენტრი კესანე“ 

პროგრამის აღწერა 
და მიზანი 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ადრეულ ასაკში სხვადასხვა სახის მომსახურების შეთავაზება, 
მათი  რეაბილიტაცია და შემდგომში საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; შრომითი თერაპიების საშუალებით 
ბენეფიციართა დახმარება დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მომზადებაში. 

დაგეგემილი 
საბოლოო შედეგი 

უზრუნველყოფილია შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირებთა 
რეაბილიტაცია და ხელშეწყობილია მათი 
ინტეგრაცია საზოგადოებაში 

მიღწეული შედეგი   

 

პროგრამის 
დასახელება 
(პროგრამული 
კოდი) 

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია  04 04 

პროგრამის 
გამახორციელებელი 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური 

პროგრამის აღწერა 
და მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება საშუალო სკოლების მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა-რეაბილიტაცია. სკოლებში 
არსებული პრობლემების გათვალისწინებით, რაც ბევრად უსაფრთხოს, კომფორტულს და მიმზიდველს გახდის 
სკოლებს 
1) საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია.  
2) N5, N7 და N24 საჯარო სკოლების გარე სპორტული მოედნების მოწყობის და N5 საჯარო სკოლის ეზოს შემოღობვის 
სამუშაოები. 
3) N9,N10,N20,N22 და N23 სკოლების შემოღობვის მოწყობის სამუშაოები. 
4) N22 და N23 საჯარო სკოლების გარე სპორტული მოედნების და ტერიტორიების კეთილმოწყობის სამუშაოები.  
5) N4 და N15 საჯარო სკოლებში დრენაჟის მოწყობა.  
6) N17 საჯარო სკოლაში შშმ პირთათვის ადაპტირებული სველი წერტილის მოწყობა. 
7) და სხვა... 

დაგეგემილი 
საბოლოო შედეგი 

რეაბირიტირებული და მოწყობილი 
საშუალო სკოლების ტერიტორია 

მიღწეული შედეგი   

 

პროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება 04 05 

პროგრამის 
გამახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 
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პროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

 პროგრამის განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და მუდმივი 
ბინადრობის ნებართვის მქონე იმ სტუდენტების (ბაკალავრი/ მაგისტრი/დოქტორანტი) მიმდინარე სასწავლო 
წლის სწავლის საფასურის სრული ან ნაწილობრივი დაფარვა, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული 
არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში 
რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს 
გარეთ), თუ  სტუდენტი  - ბაკალავრი ადმინისტრაციულ ორგანოს წარუდგენს დოკუმენტს (სკოლის ატესტატს ან 
ცნობას შესაბამისი სასწავლო დაწესებულებიდან), რომლითაც დადასტურდება, რომ დამამთავრებელი ბოლო 
ორი წლის განმავლობაში სწავლობდა ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში,  შესაძლოა მიეცეს პროგრამით სარგებლობის შესაძლებლობა.  
 1. ბაკალავრების დაფინანსების ოდენობა განისაზღვრება  სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შესაბამისად, 
კერძოდ:   
    ა) 81-დან 90 ქულამდე  შეფასების მქონე სტუდენტები ფინანსდებიან არაუმეტეს 800 ლარის ოდენობით;  
    ბ) 90-დან 95 ქულამდე შეფასების მქონე სტუდენტები ფინანსდებიან არაუმეტეს 1000 ლარით;  
    გ) 95-დან 100 ქულის ჩათვლით მქონე სტუდენტები ფინანსდებიან 1200 ლარით;   
 2. მაგისტრანტების  დაფინანსება  ხორციელდება მაგისტრის აკადემიური მოსწრების შესაბამისად  85 
ქულიდან 100 ქულამდე შეფასების მქონე მაგისტრანტი დაფინანსდეს არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით (ერთი 
სასწავლო წლის განმავლობაში);  
 3. დოქტორანტების  დაფინანსება  ხორციელდება დოქტორანტების აკადემიური მოსწრების შესაბამისად 85 
ქულიდან 100 ქულამდე შეფასების მქონე დოქტორანტი დაფინანსდეს არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით (ერთი 
სასწავლო წლის განმავლობაში)      
    გამონაკლისი საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ვრცელდება იძულებით 
გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირზე, რომელსაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი 
დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდება - ქალაქი რუსთავი. 
     სტუდენტს უფინანსდება სწავლის გადასახადი, წელიწადში არაუმეტეს სტუდენტებისთვის განსაზღვრული 
დასაფინანსებელი თანხის ოდენობისა. 

დაგეგემილი საბოლოო 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია სასწავლო პროცესში 
სტუდენტთა მაღალი აკადემიური მოსწრების 
ხელშეწყობა და წახალისება  სწავლის გადასახადის 
სრულად ან ნაწილობრივ დაფარვით. ასევე 
ახალგაზრდების ხელშეწყობა განათლების სისტემაში 
სწავლის გასაგრძელებლად. 

მიღწეული შედეგი   

 

 

 

პროგრამის 
დასახელება 
(პროგრამული 
კოდი) 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ოქროს მედალზე კურსდამთავრებულითა წახალისების პროგრამა 04 06 

პროგრამის 
გამახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

პროგრამის აღწერა 
და მიზანი 

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული/მუდმივი ბინადრობის მქონე ოქროს მედალოსანი 
კურსდამთავრებული მოსწავლეების 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით წახალისებას, რომლის საშუალო საფეხურის 
საერთო ქულაა 10 დამრგვალების გარეშე და იღებს სრული ზოგადი განათლების ოქროს მედალოსნის ატესტატს. 
 პროგრამით მოსარგებლეები არიან როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლის მოსწავლეები.           
 გამონაკლის შემთხვევაში, თუ  ოქროსმედალოსანი კურსდამთავრებული სკოლის დამამთავრებელი წლის 
განმავლობაში ვერ ისარგებლებს აღნიშნული პროგრამით, პროგრამით სარგებლობის უფლება მიეცეს მომდევნო 
ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში.                                                                                                                                                                     
 გამონაკლისი საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ვრცელდება იძულებით გადაადგილებული 
პირის სტატუსის მქონე იმ კურსდამთავრებულ მოსწავლეზე, რომელსაც  დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი 
დოკუმენტის მიხედვით  რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდება - ქალაქი რუსთავი. 

დაგეგემილი 
საბოლოო შედეგი 

მოსწავლეთა ინტელექტუალური 
განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით 
განსაზღვრული საგნების სწავლებისა და 
შესაძლებლობების თანაბრად კონკურენტულ 
გარემოში წახალისებულია წარჩინებული 
მოსწავლეთა  აკადემიური მოსწრება. 

მიღწეული შედეგი   
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დასუფთავება და გარემოს დაცვა 
გამომდინარე იქიდან, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალდ არის სამრეწველო მსხვილი ობიექტები, გარემოს დაცვის კანონით 

გამკაცრებული სანქციების ამოქმედება ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორია ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის; ამ 

პრობლემის გადაჭრის მიზნით განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების პარალელურად მნიშვნელოვანია ქალაქში არსებული 

რეკრეაციული ფართობების ინტენსიური ზრდა და არსებულის მოვლა-პატრონობა. ამასთან ერთად უსაფრთხო გარემო და სანიტარული 

მდგომარეობის ყოველწლიური გაუმჯობესება წარმოადგენს უმთავრეს პრიორიტეტს. 

პროგრამ. 
კოდი 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა 
2023 წლის 
პროექტი 

2024 წლის 
პროგნოზი 

2025 წლის 
პროგნოზი 

2026 წლის 
პროგნოზი 

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 9 968,0 10 407,8 10 410,8 10 413,8 

03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 5 418,9 5 738,9 5 738,9 5 738,9 

03 02 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება 3 037,0 3 153,8 3 153,8 3 153,8 

03 03 ცხოველთა მონიტორინგი 641,9 641,9 644,9 647,9 

03 04 რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა 870,2 873,2 873,2 873,2 

 

 

პროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 03 01 

პროგრამის 
გამახორციელებელი 

ა(ა)იპ ,,რუსთავსერვის ცენტრი" 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

ქალაქ რუსთავის მუნიცპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ პრიორიტეტს 
წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში ხდება ქალაქის ტერიტორიის ყოველდღიური დასუფთავება და 
ნარჩენების გატანა ტერიტორიიდან, არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შემკრები კონტეინერების 
მოვლა-პატრონობა, რაც გულისხმობს ყოველდღიურად დაახლოებით  90 ტონა მოცულობის ნარჩენის 
გატანას, აღნიშნულ მომსახურებას ემსახურება სპეც.მანქანები, ასევე ყოველდღიურად ხდება 1 686 700 კვ/მ 
ტერიტორიის დასუფთავება და შეგროვებული ნარჩენების გატანა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 
ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება 
და საჭიროების შემთხვევაში გზის სავალ ნაწილზე ტექნიკური მარილის მოყრა. აღნიშნულ პროგრამას 
ემსახურება 433 თანამშრომელი, მათ შორის 318 ქალია და 115 კაცი. 

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი 
ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების 
მუნიციპალური სერვისების ხარისხიანი ფუნქციონირება 

მიღწეული შედეგი   

 

 

პროგრამის 
დასახელება 
(პროგრამული 
კოდი) 

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება   03 02 

პროგრამის 
გამახორციელებელი 

ა(ა)იპ ,,რუსთავსერვის ცენტრი" 

პროგრამის აღწერა 
და მიზანი 

ქალაქის განვითარებისა და ეკოლოგიისთვის მნიშვნელოვანი როლი უკავია მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობას. 
შესაბამისად აუცილებელია ყოველდღიურად მწვანე საფარის მოვლა, მორწყვა, განახლება, რაც გულისხმობს ხეებისა 
და ყვავილების დარგვას, ბალახის დათესვას, ხეების შეთეთრებას და მოჭრა-გადაბელვას. სარწყავი სისტემების, 
პარკების და სკვერების მოვლა-პატრონობას, ასევე არსებული მწვანე სივრცეების დაცვას, აგრეთვე ხორციელდება 
სანერგე მეურნეობის მოვლა-პატრონობა, კერძოდ ხდება მრავალწლიანი ნარგავების დათესვა-დაკალმება. აღნინშულ 
პროგრამას ემსახურება 210 თანამშრომელი, მათ შოორის 174 კაცია და 36 ქალი. 

დაგეგემილი 
საბოლოო შედეგი 

მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებული 
ეკოლოგიური მდგომარეობა 

მიღწეული შედეგი   
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ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

ცხოველთა მონიტორინგის ცენტრის ხელშეწყობა 03 03 01 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ა(ა)იპ  ,,ქალაქ რუსთავის ცხოველთა მონიტორინგის ცენტრი" 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვარში 
არსებული უპატრონო ძაღლების თავშესაფარში დროებით გადაყვანა, კასტრაცია-სტერილიზაცია და ყველა 
ძაღლს უკეთდება  ვაქცინაცია. თავშესაფარში ძაღლების დაყოვნება ხდება პროცედურების შესაბამისად, ამ 
პერიოდში  უზრუნველყოფილია მათი კვება. ასევე ხდება ძაღლების მარკირება. პროცედურების შემდეგ 
უზრუნველყოფილია ძაღლების ბუნებრივ გარემოში დაბრუნება. სამსახურში დასაქმებულია  38 
თანამშრომელი  7-ქალი და 31 კაცი. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

ქალაქ  რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 
საზღვრებში უზრუნველყოფილია მიუსაფარი 
ცხოველების პოპულაციის მართვა და და 
გაკონტროლებულია ქალაქში შინაური პირუტყვის 
გადაადგილება  

მიღწეული შედეგი   

 

 

პროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა 03 04 

პროგრამის 
გამახორციელებელი 

ა(ა)იპ  ,,რუსთავსერვის ცენტრი" 

პროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

სამსახურის სრულყოფილი ფუნქციონირება და დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობების შესრულება, პროგრამას 
ემსახურება 33 ადამიანი, მათ შორის 11 ქალია და 22 კაცი. 

დაგეგემილი საბოლოო 
შედეგი 

სამსახურის ეფექტური და შეუფერხებელი მუშაობა მიღწეული შედეგი   

 

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ 

ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო 

მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშწყობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში 

წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და 

ვალების დაფარვის ხარჯებს, მუნიციპალური არქივის დაფინანსებასა და ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს 

ხელშეწყობას. 

პროგრამ. 
კოდი 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა 
2023 წლის 
პროექტი 

2024 წლის 
პროგნოზი 

2025 წლის 
პროგნოზი 

2026 წლის 
პროგნოზი 

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 17 176,7 16 340,3 16 005,1 15 614,9 

01 01 
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის 

უზრუნველყოფა 
10 758,7 10 254,7 10 256,6 10 254,7 

01 01 01 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2 237,6 2 237,6 2 237,6 2 237,6 

01 01 02 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 8 027,2 7 523,2 7 525,1 7 523,2 

01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 393,9 393,9 393,9 393,9 

01 01 04 
საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების 

ხელშეწყობა 
100,0 100,0 100,0 100,0 

01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 6 418,0 6 085,6 5 748,5 5 360,2 

01 02 01 სარეზერვო ფონდი 800,0 800,0 800,0 800,0 
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პროგრამ. 
კოდი 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა 
2023 წლის 
პროექტი 

2024 წლის 
პროგნოზი 

2025 წლის 
პროგნოზი 

2026 წლის 
პროგნოზი 

01 02 02 
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების 

დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების 
აღსრულების ფონდი 

5,0 3,9 5,0 5,0 

01 02 03 
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 

ვალდებულებებისა და დავალიანებების 
მომსახურება/დაფარვა 

5 409,8 5 078,5 4 737,3 4 346,0 

01 02 04 მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 123,2 123,2 126,2 129,2 

01 02 05 
ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების 

სააგენტოს ხელშეწყობა 
80,0 80,0 80,0 80,0 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა   01 02 04 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ა(ა)იპ  ,,ქ.რუსთავის მუნიციპალური არქივი" 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

   მერიის სტრუქტურული ერთეულებიდან  მიღებული მასალების აღრიცხვა და შენახვა, მუნიციპალური 
არქივის ფონდის შევსება დოკუმენტებით, მისი აღწერა, დაზიანებული დოკუმენტების რესტავრაცია, 
მუნიციპალური საარქივო ფონდის დოკუმენტების სახეობებისა და ნაირსახეობის შემადგენლობის 
განსაზღვრა, არქივში დოკუმენტების შემოსვლისა და გასვლის აღრიცხვა, კანონმდებლობის შესაბამისად 
დოკუმენტაციის დაცვა-შენახვის უზრუნველყოფა, დოკუმენტების მიღება, აღრიცხვა და საქმეთა ფორმირება 
ნომენკლატურის შესაბამისად, მასალების ფიზიკურ მდგომარეობაზე კონტროლი და სანიტარულ ჰიგიენური 
ნორმების დაცვის უზრუნველყოფა, შენობა - ნაგებობებისა  და სახანძრო უსაფრთხოების დაცვა. 
   მუნიციპალური არქივის თანამშრომელთა რაოდენობა განსაზღვრულია სულ 8 ერთეულით მათ შორის: 
შტატით 7 ერთეული, რომელთა ძირითადი საქმიანობაა საარქივო ფონდის მუდმივი განახლება - შევსება და 
მიღებული დოკუმენტაციის სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავება, აღწერა, აღრიცხვა, დაცვა-შენახვა და 
გამოყენება, ხოლო შრომითი ხელშეკრულებით (შტატგარეშე)  1 ერთეული, რომლის ძირითად საქმიანობას 
შეადგენს სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვა. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია საარქივო ფონდის მუდმივი განახლება, 
სრულყოფა და საარქივო ფონდის მოცულობის გაზრდის 
საფუძველზე, ორგანიზაცია-დაწესებულებებისა და მოქალაქეთა 
მომსახურების სერვისის გაუმჯობესება და კანონმდებლობის 
შესაბამისად დოკუმენტების დაცვა - შენახვა 

მიღწეული შედეგი   

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა 01 02 05 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ა(ა)იპ ,,ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო" 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვემო ქართლის რეგიონში ბიზნესის შესაძლებლობების ანალიზი და ბაზრის კვლევა.  ქვემო ქართლის 
რეგიონული განვითარების სააგენტოს მიზანია მხარი დაუჭიროს ეკონომიკურ განვითარებას ინვესტიციების 
წახალისების, არსებული მცირე და საშუალო საწარმოების და დამწყები მეწარმეების მხარდაჭერის გზით. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

ქვემო ქართლის რეგიონში საინვესტიციო და 
ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება  

მიღწეული შედეგი   
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ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. 

თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა 

დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც 

უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და 

ინფექციური დაავადებებისაგან. 

პროგრამ. 
კოდი 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა 
2023 წლის 
პროექტი 

2024 წლის 
პროგნოზი 

2025 წლის 
პროგნოზი 

2026 წლის 
პროგნოზი 

06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 7 915,1 7 276,3 7 294,3 7 316,3 

06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 2 698,8 2 066,6 2 068,6 2 070,6 

06 01 01 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს 

უზრუნველყოფა 
412,6 412,6 412,6 412,6 

06 01 02 მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება 650,0 650,0 651,0 652,0 

06 01 03 
მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური 

საშუალებებით დახმარება 
300,0 300,0 301,0 302,0 

06 01 04 აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება 856,8 460,0 460,0 460,0 

06 01 05 
გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული 

დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა 
რეაბილიტაციის დაფინანსება 

415,4 180,0 180,0 180,0 

06 01 06 
HER - 2 დადებითი ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების 

დაფინანსება 
64,0 64,0 64,0 64,0 

06 02 სოციალური უზრუნველყოფა 5 216,3 5 209,7 5 225,7 5 245,7 

06 02 01 მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება 2 660,9 2 660,9 2 660,9 2 660,9 

06 02 02 სარიტუალო მომსახურებები 26,0 23,0 20,0 20,0 

06 02 03 შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე 56,4 56,4 57,4 58,4 

06 02 04 შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 1 037,0 1 037,0 1 043,0 1 049,0 

06 02 05 ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები 39,5 39,5 41,5 43,5 

06 02 06 უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება 4,0 4,0 4,0 5,0 

06 02 07 რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა 566,6 566,6 568,6 570,6 

06 02 08 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 400,0 400,0 401,0 402,0 

06 02 09 
საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან 

გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება 
38,5 34,3 35,3 36,3 

06 02 10 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 84,2 86,0 88,0 90,0 

06 02 11 სტუდენტთა სოციალური დახმარება 50,0 50,0 51,0 52,0 

06 02 12 სოციალური დახმარებების პროგრამა 85,0 85,0 86,0 87,0 

06 02 13 
სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების 

დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა 
10,0 6,0 6,0 6,0 

06 02 14 დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა 67,2 65,0 66,0 67,0 

06 02 15 ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა 20,0 20,0 20,0 20,0 

06 02 16 
ძალადობის მსხვერპლი ბავშვიანი პირების ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების პროგრამა  
5,0 10,0 11,0 12,0 

06 02 17 შინ მოვლის თანადაფინანსება 66,0 66,0 66,0 66,0 
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ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა  06 01 01 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ა(ა)იპ ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი" 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ააიპ ქ.რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრში 
დასაქმებულიაა 47 თანამშრომელი. ცენტრი სტრუქტურა მოიცავს 2 დეპარტამენტს: მონიტორინგის და 
ადმინისტრაციის დეპარტამენტი და ეპიდზედამხედველობის დეპარტამენტი. სამსახურრი ახორციელებს  
შემდეგ ღონისძიებებს: 1. ეპიდზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიება, 2. მოსახლეობის 
ანტირაბიული დახმარების ხელშეწყობის ღონისძიება, 3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა და 
არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის ღონისძიება, 4. მალარიის ელიმინაციის ღონისძიება, 5. რუსთავის 
საცხოვრებელი ბინების დერატიზაცია, 6. სანიტარულ-ჰიგიენური ღონისძიება, 7. ქალაქ რუსთავის 
დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის „საშიში“ და შხამიანი ცხოველების (ძირითადად 
ქვეწარმავლების და მორიელების) ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიება, 
 ქვეპროგრამის მიზანია განხორციელებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად მოსახლეობის 
ჯანმრთელობის დაცვა. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

ჯანმრთელი მოსახლეობა, უსაფრთხო გარემო, 
ჯანმრთელობაზე  მავნე  ფაქტორების  
ზემოქმედებაზე   მოსახლეობის  ინფორმირება, 
ქალაქის ტერიტორიაზე პირველადი 
პროფილაქტიკური ღონისძიებების უზრუნველყოფა 

მიღწეული შედეგი   

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება  06 01 02 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

  ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები  და რეგისტრირებული/ 
მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე მოქალაქეების ქვეპროგრამის კრიტერიუმებიდან გამომდინარე 
ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების 
ხელშეწყობა.    
  აღნიშნული ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირებს წარმოადგენენ ის მოქალაქეები, რომელთაც ესაჭიროებათ:  
ა) ავთვისებიანი სიმსივნეების დიაგნოსტიკა და ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა წელიწადში 
არაუმეტეს 2500 ლარისა; 
ბ) კარდიოქირურგიული მომსახურება წელიწადში არაუმეტეს 2000 ლარისა; 
გ) გეგმიური ქირურგიული სამედიცინო მომსახურება წელიწადში არაუმეტეს 1000 ლარისა; 
დ) კომპიუტერული გამოკვლევები (CT და MRT კვლევები) 0-დან 70 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის წელიწადში არაუმეტეს 500 ლარისა;  
ე) მოხუცებულობითი კატარაქტა (დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციის მე-10 გადახედვით 
(ICD-10) განსაზღვრული დაავადებების კოდი H25), ცხვირის და ცხვირის სინუსების სხვა დაავადებები 
(J34), ნუშურებისა და ადენოიდების ქრონიკული ავადმყოფობები (J35), სხვა კატარაქტა (H26) , 
სტრაბიზმის (სიელმე) სხვა ფორმები (H50), ცხვირის პოლიპი (J33), რომელიც შეიძლება დაუფინანსდეს 
მხოლოდ 0-დან 70 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, 
წელიწადში არაუმეტეს 500 ლარისა;  
ვ) M16 კოკსართროზი (მენჯ-ბარძაყის სახსრის ართროზი) და M17 გონართროზი (მუხლის სახსრის 
ართროზი) დიაგნოზის შემთხვევაში დაფინანსდება წელიწადში არაუმეტეს 1000 ლარისა; 
  სავალდებულოა ქალაქ რუსთავში რეგისტრაცია  განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის 
განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ).  გამონაკლისი  საცხოვრებელი ადგილის 
რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ვრცელდება იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე 
პირებზე, რომელთაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ 
მისამართად უფიქსირდებათ - ქალაქი რუსთავი. 
ქვეპროგრამით სარგებლობის მსურველი 18 წლამდე ასაკის მქონე პირის ერთ-ერთ მშობელს აქვს 2 წლიანი 
უწყვეტი რეგისტრაცია (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის 
ადმინისტრაციული საზღვრების გარეთ), ხოლო პროგრამით სარგებლობის მსურველ არასრულწლოვან პირს 
უფიქსირდება აქტიური რეგისტრაციის სტატუსი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 
საზღვრებში, ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური უფლებამოსილია მიმართოს შესაბამის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელს ოჯახის 
ცხოვრების ფაქტის (ბოლო ორი წლის მანძილზე) დასადასტურებლად. 
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დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

მუნიპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული 
მოქალაქეები ქვეპროგრამის კრიტერიუმებიდან 
გამომდინარე მოსახლეობა უზრუნველყოფილია 
სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების 
ხელშეწყობით  

მიღწეული შედეგი   

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება 06 01 03 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები და 
რეგისტრირებული/მუდმივი ბინადრობის მქონე სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა არ უნდა 
აღემატებოდეს 70 000 -ს) მოქალაქეების,   შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ომის მონაწილე, 
მარჩენალდაკარგული  (18 წლის ასაკის მიღწევამდე პირები  სარეიტინგო ქულით  70 001-დან 150 000-
ჩათვლით )მედიკამენტების შესაძენად საჭირო თანხით დაფინანსება. ასევე შაქრიანი დიაბეტით 
დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა და მოზარდთა გლუკომეტრის შესაბამისი საანალიზო ტესტ-
ჩხირებით უზრუნველყოფა.                                                                                                                                                                                    
  ქვეპროგრამის ფარგლებში, მოსარგებლე ჯგუფს წარმოადგენს  ქალაქ რუსთავში მცხოვრები მოქალაქეები, 
რომლებიც მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებულნი/მუდმივი ბინადრობის 
მქონე  და არიან განცხადებით 
მომართვამდე არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად, წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია 
არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ  და    
განეკუთვნებიან ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთ კატეგორიას:  
ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული მოქალაქეები, 
რომელთა სარეიტინგო ქულა 70 000-ს არ აღემატება, დაფინანსდება წლიური ლიმიტით ერთ მოსარგებლეზე  
200 ლარის ოდენობით; 
ბ)  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები დაფინანსდება წლიური ლიმიტით ერთ მოსარგებლეზე  200 
ლარის ოდენობით; 
გ) მარჩენალდაკარგული (18 წლის ასაკის მიღწევამდე პირები სარეიტინგო ქულით 70 001-დან 150 000-ის 
ჩათვლით ) წლიური ლიმიტით ერთ მოსარგებლეზე  200 ლარის ოდენობით; 
დ) ომის მონაწილე (ვეტერანები) წლიური ლიმიტით ერთ მოსარგებლეზე  250 ლარის ოდენობით; 
ე) შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის  და მოზარდებისთვის,  
გათვალისწინებულია ერთი მოსარგებლისათვის წელიწადში არაუმეტეს 4 (ოთხი) კოლოფის ოდენობით 
გლუკომეტრის ტესტ-ჩხირებით უზრუნველყოფა.          გამონაკლისი  საცხოვრებელი ადგილის 
რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ვრცელდება იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირებზე, 
რომელთაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად 
უფიქსირდებათ - ქალაქი რუსთავი. 
პროგრამით სარგებლობის მსურველი 18 წლამდე ასაკის მქონე პირის ერთ-ერთ მშობელს აქვს 2 წლიანი 
უწყვეტი რეგისტრაცია (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის 
ადმინისტრაციული საზღვრების გარეთ), ხოლო პროგრამით სარგებლობის მსურველ პირს უფიქსირდება 
აქტიური რეგისტრაციის სტატუსი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია რუსთავში 
რეგისტრირებული სხვადასხვა სოციალური 
ჯგუფების წარმომადგენელთა 
მედიკამენტებისა და  საანალიზო 
ტექნიკური საშუალებების დაფინანსება 

მიღწეული შედეგი   

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება  06 01 04 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 
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ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული/მუდმივი 
ბინადრობის აუტიზმის მქონე ბავშვების (შემდგომში - ბენეფიციარი) საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით 
შემეცნებითი, თვითმოვლის, მოტორული, სოციალური განვითარების  და კომუნიკაციური უნარების 
განვითარების ხელშეწყობა.   ქვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან  დაავადებათა საერთაშორისო 
კლასიფიკატორის ( ICD-10) მიხედვით განვითარების ზოგადი აშლილობის ჯგუფის  (F84.0-F84.9) დიაგნოზის 
მქონე 2-დან 18 წლამდე ასაკის  ბავშვები. ქვეპროგრამის მოსარგებლისათვის გათვალისწინებულია თვეში 
არაუმეტეს 17 სეანსის მიწოდება, თითოეული სეანსის ხანგრძლივობა შეადგენს 1 საათს ინდივიდუალური 
განვითარების გეგმის შესაბამისად. თვეში 17 საათის განსაზღვრის შემთხვევაში, გამოყენებითი ქცევითი 
ანალიზის თერაპიის სეანსების მინიმალურმა რაოდენობამ უნდა შეადგინოს სეანსების საერთო 
რაოდენობიდან არანაკლებ 12 სეანსი. განსაკუთრებულ შემთხვევაში, როცა შეუძლებელია სეანსის ჩატარება 
ობიექტური გარემოებების გათვალისწინებით, შესაძლებელია სრულად ან ნაწილობრივ სეანსების 
რაოდენობა განაწილდეს შემდეგ თვეებზე. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება 
ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს თვეში 357.00  ლარისა. სავალდებულოა ქალაქ რუსთავში 
რეგისტრაცია  განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში 
რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს 
გარეთ).  გამონაკლისი  საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ვრცელდება იძულებით 
გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირებზე, რომელთაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი 
დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ - ქალაქი რუსთავი. ასევე, თუ 
პროგრამით მოსარგებლე პირის მშობელს აქვს 2 წლიანი უწყვეტი რეგისტრაცია (წყვეტის შემთხვევაში 
რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციული საზღვრების გარეთ), ხოლო 
პროგრამით მოსარგებლე პირს  უფიქსირდება აქტიური რეგისტრაციის სტატუსი ქალაქ რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ქვპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური 
უფლებამოსილია მიმართოს შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელს ოჯახის ქალაქ 
რუსთავის მუნიციპალიტეტში ცხოვრების ფაქტის დადასტურების შესახებ აქტის მომზადების 
უზრუნველსაყოფად. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

ხელშეწყობილია აუტიზმის სპექტრის 
დარღვევის მქონე ბავშვების 
რეაბილიტაცია 

მიღწეული შედეგი   

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული კოდი) 

გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის 

მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება  06 01 05 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

   ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული/მუდმივი ბინადრობის 
მქონე (განცხადების მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში) გონებრივი განვითარების 
დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული  და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების და 
მოზარდების (შემდგომში ბენეფიციარი) საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით შემეცნებითი, 
თვითმოვლის, კომუნიკაციური და ფიზიკური უნარების განვითარების ხელშეწყობა. 
   ქვეპროგრამით მოსარგებლე კატეგორიას განეკუთვნება გონებრივი განვითარების დაყოვნების, 
ცერებრული დამბლის ან დაუნის სინდრომის  ICD-10-ით განსაზღვრული კლასიფიკატორები - R62-ის 
შემთხვევაში 0-დან 15 წლამდე  დაფინანსდება  წლიურად არაუმეტეს 2000,00 (ორი ათასი ლარი და 00 
თეთრი) ლარის ოდენობით (თვეში ასანაზღაურებელი თანხა  შეადგენს არაუმეტეს 189,00 (ას 
ოთმოცდაცხრა ლარი და 00 თეთრი) ლარს); ხოლო ICD-10-ით განსაზღვრული კლასიფიკატორები  G80, 
Q90-ის შემთხვევაში 0-დან 18 წლამდე ბავშვები (წელიწადში არაუმეტეს 1000 ლარი).  R62 დიაგნოზის 
შემთხვევაში სავალდებულოა ფსიქოლოგის ან ნეიროფსიქოლოგის მიერ გაცემული დასკვნა, რომლის 
მოქმედების ვადად განისაზღვროს გაცემიდან 6 თვე. სავალდებულოა ქალაქ რუსთავში რეგისტრაცია  
განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში 
რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 
საზღვრებს გარეთ).  გამონაკლისი  საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით 
ვრცელდება იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირებზე, რომელთაც დევნილის 
სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ - 
ქალაქი რუსთავი. 

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 
ხელშეწყობილია გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული 
დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია 

მიღწეული 
შედეგი 
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ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

HER-2 დადებითი ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება  06 01 06 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან HER-2 დადებითი ძუძუს კიბოს ადგილობრივად გავრცელებული (I-III 
სტადია) ფორმის ან HER-2 რეცეპტორ-დადებითი ძუძუს მეტასტაზური კიბოს დიაგნოზის მქონე საქართველოს 
მოქალაქეები, რომლებიც არიან: 
ა) ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის განცხადებით მიმართვამდე ბოლო 2 წლის 
განმავლობაში უწყვეტად და ამავდროულად, ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის ქალაქ რუსთავის 
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული/მუდმივი ბინადრობის მქონე, მათ შორის, ისეთი პირები, რომლებსაც ამ 
2 წლის განმავლობაში შეუწყდათ და კვლავ განუახლდათ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაცია, 
თუ ამგვარი შეწყვეტის შედეგად პირი არ დარეგისტრირებულა სხვა მუნიციპალიტეტში; 
ბ) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირები, რომლებსაც დევნილის სტატუსის 
დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ – ქალაქი 
რუსთავი.                                                                                                                                                                                          
ქვეპროგრამით მოსარგებლეს მოთხოვნილი მედიკამენტის ღირებულება უფინანსდება ,,რეფერალური 
მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის“ თანადაფინანსების პრინციპით: 
ა) HER-2 რეცეპტორ-დადებითი  ძუძუს ადრეული კიბოს დიაგნოზის ან რადიკალური ოპერაციის შემდგომ 
განვითარებული რეციდივის შემთხვევაში - პრეპარატი  ტრასტუზუმაბი (ჰერცეპტინი)   ერთწლიანი კურსის 
მოცულობით (სულ 18 ინფუზია) დაფინანსებისას დარჩენილი თანხიდან ყოველჯერზე არაუმეტეს 400.00 
ლარის ოდენობით, ერთი საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. 
ბ) HER-2 რეცეპტორ-დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში 
ტრასტუზუმაბი+პერტუზუმაბი/ფესგოსა და ტრასტუზუმაბის (ჰერცეპტინი) ერთწლიანი კურსის მოცულობით 
(18 ინფუზია) დაფინანსებისას დარჩენილი თანხიდან ყოველჯერზე არაუმეტეს 400.00 ლარის ოდენობით, 
ერთი საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. 
2. გამონაკლისის სახით ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ,,რეფერალური მომსახურების 
სახელმწიფო პროგრამის“ ლიმიტის ამოწურვის შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს საბიუჯეტო 
წლის მანძილზე არაუმეტეს 18 ინფუზიის დაფინანსებას, თითოეულის შემთხვევაში არაუმეტეს 400.00 ლარის 
ოდენობით.                                                                                                         . 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

ქვეპროგრამის მიზანია HER-2 დადებითი ძუძუს 
კიბოს ადგილობრივად გავრცელებული 
ფორმის ან HER-2 რეცეპტორ-დადებითი ძუძუს 
მეტასტაზური კიბოს დიაგნოზის მქონე 
პირების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
გაუმჯობესების მიზნით. 

მიღწეული შედეგი   

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება 06 02 01 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული/მუდმივი 
ბინადრობის ნებართვის მქონე მოქალაქეების ყოველდღიურ კვებას, რომლებიც ქალაქ რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე 
უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა 
ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და 
აკმაყოფილებენ ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთ კრიტერიუმს მაინც: 
1. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული მოქალაქეები, 
რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-სს; 
2. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. 
პროგრამით გათვალისწინებულია 2050 ბენეფიციარის დაკმაყოფილება.                                                                     
გამონაკლის წარმოადგენს იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირები, რომელთაც 
დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად 
უფიქსირდებათ ქალაქი რუსთავი. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

 სოციალურ-ეკონომიკური 
მდგომარეობის გაუმჯობესება და 

ვეტერანების სამშობლოსადმი 
თავდადებისა და ღვაწლის სათანადო 

დაფასება. 

მიღწეული შედეგი   
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ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული კოდი) 

სარიტუალო მომსახურებები 06 02 02  

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა 
და მიზანი 

ა) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული/მუდმივი 
ბინადრობის ნებართვის მქონე სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ 
მეომართა სარიტუალო (დაკრძალვის) ხარჯების ანაზღაურებას 300 ლარის ოდენობით. პროგრამით 
გათვალისწინებულია 20 შუამდგომლობის დაკმაყოფილება.  გამონაკლისი  საცხოვრებელი ადგილის 
რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ვრცელდება იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე 
პირებზე, რომელთაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით, 
რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ ქალაქი რუსთავი 
ბ) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში აღმოჩენილი იდენტიფიცირებადი ან 
არაიდენტიფიცირებადი ადამიანების გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვასთან დაკავშირებულ 
სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურებას  200 ლარის ოდენობით.  ასევე   ქალაქ რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული/მუდმივი ბინადრობის 
ნებართვის მქონე და მცხოვრები სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს) 
ოჯახის წევრთა სარიტუალო (დაკრძალვის) მომსახურების ხარჯების  ანაზღაურებას 400 ლარის 
ოდენობით.  გამონაკლისი საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ვრცელდება 
იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირებზე, რომელთაც დევნილის სტატუსის 
დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ ქალაქი 
რუსთავი. 

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 

ა) ვეტერანების  გარდაცვალების შემთხვევაში 
მათი ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან 
სარიტუალო მომსახურების დაფინანსებით 
ბ) მომართვიანობის შესაბამისად  
უზრუნველყოფილია  სოციალურად დაუცველი 
მოქალაქეების სარიტუალო მომსახურება 

მიღწეული შედეგი   

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელებაA4:F10მული კოდი) 

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე 06 02 03 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია,  ქალაქ რუსთავში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის 
წყლის გადასახადზე შეღავათით სარგებლობის ხელშეწყობა და მათი სოციალური მდგომარეობის 
გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის ბენეფიციარები არიან ქალაქ რუსთავში მცხოვრები მოქალაქეები, ასევე 
მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე პირი/ები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ქალაქ 
რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 (ორი) წლის 
განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და რომელთა სარეიტინგო ქულა 
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 57 000-ს არ აღემატება.  სასმელი წყლის 
მიმწოდებელ კომპანიასთან ანგარიშსწორება ხორციელდება: 
ა) გაუმრიცხველიანებელი აბონენტებისთვის – საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 
მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის შესაბამისი სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული სასმელი 
წყლის ზღვრული ტარიფის საფუძველზე, სასმელი წყლის მიმწოდებელი კომპანიის მიერ მოწოდებული 
ტარიფის შესაბამისად სულზე არაუმეტეს სასმელი წყლის მიმწოდებელი კომპანიის მიერ მოწოდებული 
ტარიფებისა. 
ბ) გამრიცხველიანებული აბონენტებისთვის სულზე არაუმეტეს 3.75 (სამი ლარი და სამოცდათხუთმეტი 
თეთრი) ლარის ოდენობით. გამონაკლისი საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით 
ვრცელდება იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირებზე, რომელთაც დევნილის 
სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ 
ქალაქი რუსთავი. 

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 
 სოციალურად დაუცველი ოჯახების სასმელი წყლის გადასახადის სრულად ან 

ნაწილობრივ დაფარვით უზრუნველყოფილია სოციალურ-ეკონომიკური 
მდგომარეობის გაუმჯობესება 

მიღწეული 
შედეგი 
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ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 06 02 04  

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ა) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული, ასევე მუდმივი ბინადრობის 
მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების (150 000   სარეიტინგო ქულის ჩათვლით), მრავალშვილიანი 
მშობლების (4 და მეტი შვლით)  და მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირების საქალაქო 
ტრანპორტით უზრუნველყოფას (50 თეთრის ნაცვლად მგზავრობისას იხდიან 10 თეთრს). 
 გამონაკლისს  წარმოადგენენ იძულებით გადაადგილებული პირები, რომელთაც დევნილის სტატუსის 
დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით  რეგისტრაციის მისამართად უფიქსირდებათ – ქალაქი 
რუსთავი. 
ბ) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული ან მუდმივი ბინადრობის მქონე 
ვეტერანების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას (უფასო მგზავრობა), რომელთაც შესაბამისი უწყების 
მიერ მიღებული აქვთ ვეტერანის მოწმობა (სტატუსი) და ფიქსირდებიან სსიპ "ვეტერანების საქმეთა 
სახელმწიფო სამსახურის" მიერ მოწოდებულ რუსთავის ვეტერანთა სიაში. გამონაკლისს წარმოადგენენ 
იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირები, რომელთაც დევნილის სტატუსის 
დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ ქალაქი 
რუსთავი. 
გ) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებების: ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული პედაგოგები, რომლებიც 
საქმიანობას ახორციელებენ გარდაბნის მუნიციპალიტეტეის საჯარო სკოლებში, ა(ა)იპ „ქალაქ 
რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების ცენტრი“-ს,   ა(ა)იპ „ქალაქ 
რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანების“, ა(ა)იპ „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია 
ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა“-ს, ა(ა)იპ „რუსთავის ისტორიული მუზეუმი“-ს, ა(ა)იპ 
„რუსთავის გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის პროფესიული მუნიციპალური დრამატული თეატრი“-ს, 
ა(ა)იპ „სარეაბილიტაციო-განმავითარებელი ცენტრი კესანე“-ს, ა(ა)იპ „რუსთავსერვის ცენტრის“, ა(ა)იპ 
,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი", ა(ა)იპ ,, 
რუსთავის წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის მოხუცებულთა სახლი"-ს  თანამშრომლების საქალაქო 
ტრანსპორტით მგზავრობით უზრუნველყოფას, რომლებიც არიან ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი. 
გამონაკლისს  წარმოადგენენ იძულებით გადაადგილებული პირები, რომელთაც დევნილის სტატუსის 
დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით  რეგისტრაციის მისამართად უფიქსირდებათ – ქალაქი 
რუსთავი. ზემოაღნიშნული პირები 50 თეთრის ნაცვლად მგზავრობისას იხდიან 10 თეთრს. 
დ) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს    I და II ჯგუფის  შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე 
ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული ან მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე მოქალაქეების უფასოდ  
საქალაქო ტრანსპორტით გადაადგილებას, ხოლო III ჯგუფი უზრუნველყოფილია ნაწილობრივ (50 
თეთრის ნაცვლად მგზავრობისას იხდიან 10 თეთრს). გამონაკლისს  წარმოადგენენ იძულებით 
გადაადგილებული პირები, რომელთაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის 
მიხედვით  რეგისტრაციის მისამართად უფიქსირდებათ – ქალაქი რუსთავი. 
ე) ქვეპროგრამის მიზანი ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული,ასევე მუდმივი ბინადრობის ნებართვის 
მქონე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებისა და ავტორიზებული პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
პროფესიული სტუდენტების მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ხელშეწყობას. ქვეპროგრამით 
მოსარგებლე სტუდენტებს მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობა აუნაზღაურდებათ 0.30 ლარის 
ოდენობით, ხოლო M3 კატეგორიის ავტობუსით რუსთავი-თბილისის მარშუტზე მგზავრობისას 1.00 
ლარის ოდენობით. გამონაკლისს  წარმოადგენენ იძულებით გადაადგილებული პირები, რომელთაც 
დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით  რეგისტრაციის მისამართად 
უფიქსირდებათ – ქალაქი რუსთავი. 
ვ) ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული 
ზოგადსაგანმანათლებლო  სკოლის მოსწავლეთა მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის 
ხელშეწყობა  (50 თეთრის ნაცვლად მგზავრობისას იხდიან 10 თეთრს). გამონაკლისს  წარმოადგენენ 
იძულებით გადაადგილებული პირები, რომელთაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი 
დოკუმენტის მიხედვით  რეგისტრაციის მისამართად უფიქსირდებათ – ქალაქი რუსთავი. 
ზ) ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული, ასევე მუდმივი ბინადრობის მქონე 
პენსიონერებისა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდების მქონე მოქალაქეების  
მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ხელშეწყობა (50 თეთრის ნაცვლად მგზავრობისას იხდიან 
10 თეთრს).  
 გამონაკლისს  წარმოადგენენ იძულებით გადაადგილებული პირები, რომელთაც დევნილის სტატუსის 
დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით  რეგისტრაციის მისამართად უფიქსირდებათ – ქალაქი 
რუსთავი. 
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ა) აღნიშნული პროგრამით ნაწილობრივ 
უზრუნველყოფილია ბენეფიციარების საქალაქო 
ტრანსპორტით გადაადგილება შეღავათიანი ტარიფით და 
მათი სოციალური ხელშეწყობა 
ბ) სუბსიდირებულია ვეტერანთა მუნიციპალური 
ტრანსპორტით მგავრობა და ხელშეწყობილია მათი უფასო 
გადაადგილება საქალაქო ტრანსპორტით 
გ) სსიპ-ებისა და ააიპ-ების თანამშრომლები, ასევე 
მ,რავალშვილიანი მშობელები საქალაქო ტრანსპორტით 
გადაადგილების დროს სარგებლობენ შეღავათიანი 
ტარიფით   
დ) უზრუნველყოფილია სრულად/ნაწილობრივ 
შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე 
მოქალაქეების საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობა 
ე) აღნიშნული პროგრამით უზრუნველყოფილია 
ნაწილობრივ სტუდენტთა გადაადგილება საქალაქო 
ტრანსპორტით, ასევე  რუსთავი-თბილისის 
მომართულებით და ხორციელდება სტუდენტთა 
სოციალური ხელშეწყობა. 
ვ) უზრუნველყოფილია სკოლის მოსწავლეთა საქალაქო 
ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ნაწილობრივი 
სუბსიდირება 
ზ) მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების დროს 
პენსიონერები ისარგებლებენ შეღავათიანი ტარიფით 
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ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული კოდი) 

ინდივიდუარული დახმარების პრგრამები 06 02 05 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ა)  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტირებული/მუდმივი 
ბინადრობის ნებართვის მქონე ოჯახების დახმარებას, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი 
არიან არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა 
ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ): 
ა)საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ან მიღებული ჭრილობების შედეგად 
გარდაცვლილ ჯარისკაცთა ოჯახების; 
ბ)2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახების;  
გ)2004 წლის აგვისტოში, შიდა ქართლში, ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე საბრძოლო 
ოპერაციების დროს მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვისას დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახების; 
დ)საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობისას საბრძოლო 
ოპერაციების დროს დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახების; კომუნალური დავალიანებების (ელ-ენერგია, 
ბუნებრივი აირი) დაფარვას წლიურად არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით.  
 გამონაკლისი  საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ვრცელდება იძულებით 
გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირებზე, რომელთაც დევნილის სტატუსის 
დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ ქალაქი 
რუსთავი.   
ბ) ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული/ 
მუდმივი ბინადრობის მქონე რეინტეგრირებული ბავშვების (1-დან 18 წლამდე) ოჯახები, რომლებიც 
ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 (ორი) წლის 
განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). ბავშვისთვის მოითხოვება 
მხოლოდ აქტიური რეგისტრაციის სტატუსი.  
 პროგრამის მიზანს წარმოადგენს რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების კომუნალური 
დავალიანებების (ბუნებრივი აირი, ელექტრო ენერგია) გადასახადზე შეღავათის დაწესება, 
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია არაუმეტეს 18 ოჯახის დახმარება. 
 პროგრამით მოსარგებლე თითოეულ ოჯახს განესაზღვრება წლიური ლიმიტირებული თანხა 500,00 
(ხუთასი ლარი და 00 თეთრი) ლარის ოდენობით. 
 გამონაკლისი  საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ვრცელდება იძულებით 
გადაადგილებული სტატუსის მქონე პირებზე, რომელთაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი 
დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ ქალაქი რუსთავი.   

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 

ა)  სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და ვეტერანების სამშობლოსადმი 
თავდადებისა და ღვაწლის სათანადო დაფასება. 
ბ) რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების 
ხელშეწყობა და  უზრუნველყოფა ბუნებრივი 
აირითა და ელექტროენერგიით. 

მიღწეული შედეგი   
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ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება 06 02 06 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები და 
რეგისტრირებული, ასევე მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში 
უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) ასი და ას წელს გადაცილებული უხუცესი მოქალაქეების დახმარებას 
წელიწადში 1000 ლარის ოდენობით. 
 გამონაკლისი  საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ვრცელდება იძულებით 
გადაადგილებული სტატუსის მქონე პირებზე, რომელთაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი 
დოკუმენტის მიხედვით უფუქსირდებათ - ქალაქი რუსთავი. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

 ხანდაზმულები უზრუნველყოფილია ერთჯერადი  
მატერიალური დახმარებით. 

მიღწეული შედეგი   

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

 რუსთავის მოხუცებულთა სახლის  ხელშეწყობა  06 02 07 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ა(ა)იპ ,,რუსთავის წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის მოხუცებულთა სახლი" 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

მარტოხელა  და სოციალურად დაუცველი უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცებისთვის 24 საათიანი 
მომსახურება:  თავშესაფრის მიცემა და მათი მოვლა-პატრონობა, მოხუცებულთა კვება, სან-ჰიგიენური , 
სამედიცინო მომსახურება. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

24 საათიანი მომსახურებით უზრუნველყოფილი 
ბენეფიციარები 

მიღწეული შედეგი   

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 06 02 08 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  და რეგისტრირებული, ასევე მუდმივი 
ბინადრობის ნებართვის მქონე სოციალურად დაუცველი  მრავალშვილიანი ოჯახების  ფინანსური დახმარება.                                                                                                                                                             
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქალაქ რუსთავში მცხოვრები იმ მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, 
რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 1 (ერთი) 
წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა 
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 150 000-ს და ჰყავთ 4 და მეტი 
შვილი. პროგრამით დადგენილი არაუმეტეს 1 წლიანი რეგისტრაცია (ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში) მოეთხოვება მშობელს (განმცხადებელს), ხოლო პროგრამის ბენეფიციარებს 
(მათ შვილებს) მხოლოდ აქტიური რეგისტრაციის სტატუსი. მატერიალური დახმარება გაიცემა 18 (თვრამეტი) 
წელს მიუღწეველი შვილების რაოდენობის გათვალისწინებით და  მოიცავს თითო ბავშვზე ყოველთვიურად 35 
ლარის ოდენობით დახმარებას.                                                                                                                                                     
გამონაკლისი  საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ვრცელდება იძულებით 
გადაადგილებული სტატუსის მქონე პირებზე, რომელთაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი 
დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ - ქალაქი რუსთავი.      

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი 
ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. 

მიღწეული შედეგი   
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ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური 

დახმარება  06 02 09  

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ა) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები და 
რეგისტრირებული/მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე  მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და მათთან 
გათანაბრებულ პირთა ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქალაქ 
რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არა ნაკლებ ორი წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის 
შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 
საზღვრებს გარეთ)  ომის ვეტერანებისთვის დახმარება განკუთვნილია 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო მეორე 
მსოფლიო ომის მონაწილესთან გათანაბრებული პირებისთვის 500 ლარის ოდენობით.  დახმარება გაიცემა 
ყოველი წლის 9 მაისს.                                                                                                                                    გამონაკლისი  
საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ვრცელდება იძულებით გადაადგილებული 
სტატუსის მქონე პირებზე, რომელთაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით, 
რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ ქალაქი რუსთავი.   
ბ) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული/ მუდმივი ბინადრობის 
ნებართის მქონე ოჯახების: 
1. 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომში, 2004 წლის აგვისტოს შიდა ქართლში ქართულ-ოსური 
კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციების, აგრეთვე საქართველოს შეიარაღებული ძალების 
სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობისას საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული მებრძოლების 
ოჯახებისათვის დახმარებას 500,00 (ხუთასი ლარი და 00 თეთრი) ლარის ოდენობით.  გათვალისწინებულია 12 
(თორმეტი) ოჯახის მატერიალური დახმარება. 
 2. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახებისათვის (გარდა 2008 წელს და 2004 
წელს მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციებში დაღუპული მებრძოლებისა) გათვალისწინებულია  დახმარება 500 
(ხუთასი ლარი და 00 თეთრი) ლარის ოდენობით.  
 გამონაკლისი  საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ვრცელდება იძულებით 
გადაადგილებული სტატუსის მქონე პირებზე, რომელთაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი 
დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ - ქალაქი რუსთავი. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

ა)  დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და 
მათთან გათანაბრებულ პირთა ღვაწლისა და 
დამსახურების სათანადო აღიარება. 
ბ) გარდაცვლილ პირთა ოჯახების სათანადო 
ცხოვრების პირობებისა და 
კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებრივი 
და სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლის 
შექმნის უზრუნველყოფა. 

მიღწეული შედეგი   

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 06 02 10  

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ა) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში  მცხოვრები და 
რეგისტრირებული/მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე პირების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში 
რეგისტრირებულნი არიან უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში 
რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს 
გარეთ) დახმარებას. ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირებს წარმოადგენენ   მკვეთრად გამოხატული  
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (სტატუსით უსინათლო) პირები,განურცევლად მათი სოციალური 
სტატუსისა, დაბადებიდან მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების 
კომუნალური შეღავათებით სარგებლობას (ელ. ენერგია და ბუნებრივი აირი),ასევე არიან მკვეთრად 
გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (სტატუსით „უსინათლო“) პირები განურჩევლად მათი 
სოციალური სტატუსისა, 18 წლამდე ასაკის პირები, რომლებიც წარმოადგენენ შეზღუდული 
შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბავშვებს, რომელთაც სტატუსი მიენიჭათ სამედიცინო ექსპერტიზის 
კომისიის მიერ მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემის გამო და ამასთან დაბადებიდან მკვეთრად 
გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, დაბადებიდან მკვეთრად გამოხატული შშმპ პირები 
18 წლის შემდგომ (აღნიშნული პირები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში ირიცხებიან და 
მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 480 ლარის ოდენობით 
ბუნებრივი აირის და ელექტრო ენერგიის გადასახადების ხელშეწყობას.   
გამონაკლისი  საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ვრცელდება იძულებით 
გადაადგილებული სტატუსის მქონე პირებზე, რომელთაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი 
დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ - ქალაქი რუსთავი.   
ბ) ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები ტოტალურ (ნულოვანი 
მხედველობის) უსინათლოთა უზრუნველყოფა გამცილებლის მომსახურებით (არაუმეტეს თვეში 600 ლარით).    
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ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები  და რეგისტრირებული/ მუდმივი ბინადრობის 
ნებართვის მქონე  უსინათლო პირების მომსახურებას (არაუმეტეს 75 ბენეფიციარი), რომლებიც 
რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში 
(წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). გამცილებლის მეშვეობით საჭიროებენ  გადაადგილებას  სამედიცინო 
და საყოფაცხოვრებო, ასევე სახელმწიფო დაწესებულებებში.  
  გამონაკლისი  საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ვრცელდება იძულებით 
გადაადგილებული სტატუსის მქონე პირებზე, რომელთაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი 
დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ - ქალაქი რუსთავი. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

ა)  შშმ პირებთა კომუნალური გადასახადების  
სრულად ან ნაწილობრივ დაფარვით  
უზრუნველყოფილია ბენეფიციართა სოციალურ-
ეკონომუკური მდგომარეობის  გაუმჯობესება. 
ბ) ტოტალურად უსინათლო პირები 
უზრუნველყოფილი არიან გამცილებლის 
მომსახურებით და ხელშეწყობილი მათი 
გადაადგილება სხვადასხვა სერვისების მიღების 
მიზნით. 

მიღწეული შედეგი   

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

სტუდენტთა სოციალური დახმარება 06 02 11 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურმა 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და მუდმივი ბინადრობის 
ნებართვის მქონე სტუდენტების დაფინანსებას  (ბაკალავრები), რომლებიც ქალაქ რუსთავში 
რეგისტრირებული არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის 
შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 
საზღვრებს გარეთ). გამონაკლისის სახით, თუ სტუდენტი ადმინისტრაციულ ორგანოს წარუდგენს დოკუმენტს 
(სკოლის ატესტატს ან ცნობას შესაბამისი სასწავლო დაწესებულებიდან), რომლითაც დადასტურდება, რომ 
სკოლის დამამთავრებელი ბოლო ორი წლის განმავლობაში სწავლობდა ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ 
საზღვრებში მდებარე საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (სკოლაში), ჩაეთვალოს ორ (2) წლიან 
რეგისტრაციად და მიეცეს პროგრამით სარგებლობის შესაძლებლობა. ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირებს 
წარმოადგენენ:                                                                                                                                                                                                            
ა)სტუდენტები, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა 
ერთიან ბაზაში   არ აღემატება 150 000-ს,                                                                                                                                                                                                            
ბ)არიან მკვეთრად/მნიშვნელოვნად/ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები;  
გ) სტუდენტს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად მოპოვებული აქვს სახელმწიფო გრანტის სრული 
ოდენობა და მისი აკადემიური შეფასების საშუალო ქულა 81 და მეტია (100-ქულიანი შეფასების სისტემიდან);                                                                         
 დ) სტუდენტი სწავლობს სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებულ პრიორიტეტულ უმაღლეს 
საგანმანათლებლო პროგრამებზე და მისი აკადემიური შეფასების საშუალო ქულა 81 და მეტია (100-ქულიანი 
შეფასების სისტემიდან).  დახმარება მოიცავს თვეში ერთხელ 60 ლარის ოდენობას.  გამონაკლისი  
საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ვრცელდება იძულებით გადაადგილებული პირის 
სტატუსის მქონე პირებზე, რომელთაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით, 
რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ-ქალაქი რუსთავი.   

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

აღნიშნული პროგრამით ხელშეწყობილია 
(პროგრამის კრიტერიუმებიდან 
გამომდინარე) რუსთაველი სტუდენტების 
გადაადგილება თბილისის 
მიმართულებით. 

მიღწეული შედეგი   

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

სოციალური დახმარების პროგრამა 06 02 12 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია ბენეფიციარებისათვის სადღესასწაულო დღეებში ტკბილეულით დასაჩუქრება (დედის 
დღე -3 მარტი; აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული; ბავშთა დაცვის საერთაშორისო დღე - 1 ივნისი; შობა- 
ახალი წელი).  
1. მრავალშვილიანი ოჯახები (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს). 
2. დღის ცენტრები და მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლების ბენეფიციარები. 
3. ა(ა)იპ „რუსთავის წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის მოხუცებულთა სახლი“ ბენეფიციარები. 
4. ა(ა)იპ „სარეაბილიტაციო-განმავითარებელი ცენტრი კესანე“-ს ბენეფიციარები. 
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5. ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული/მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე, საქართველოს 
ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახები. 
6. ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული/მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე, 2004 წლის 
აგვისტოს თვეში, ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციების დროს 
დაღუპული რუსთაველი მებრძოლების ოჯახები. 
7. ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული/მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე, 2008 წლის 
რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახები. 
8. ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული/მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე, დიდი 
სამამულო ომის მონაწილეები და მათთან გათანაბრებული პირები,  
9.ქალაქ რუსთავში მე-11 მ/რ. მდებარე სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარები, რომლებიც არ 
მიეკუთვნებიან მე-4 მუხლით განსაზღვრულ ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა სხვა კატეგორიას. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

სხვადასხვა მომცველობითი ჯგუფების 
სადღესასწაულო სოციალური 
მხარდაჭერა 

მიღწეული შედეგი   

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის 

პროგრამა 06 02 13 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

 ქვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
რეგისტრირებული/მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე და მცხოვრები სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან 
გასული 18-დან - 24 წლის ჩათვლით ახალგაზრდები, რომელთაც სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში გაატარეს 
არანაკლებ 2 წელი. ფულადი დახმარება განისაზღვრება თითოეულ მოსარგებლეზე წელიწადში არაუმეტეს 1 
200,00 (ერთი ათას ორასი ლარი და 00 თეთრი)  ლარის ოდენობით. დაფინანსება უზრუნველყოფს 
სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდის განათლების უფლების რეალიზებას;  
ახალგაზრდისთვის პროფესიის შესწავლას და ყოველდღიური ცხოვრებისთვის აუცილებელი 
საყოფაცხოვრებო ნივთების შესაძენად თანხის გამოყოფას. 
პროგრამაში განმცხადებელი პირის ჩართვის შესახებ რეკომენდაციას ამზადებს ქალაქ რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით შექმნილი სათათბირო-საკონსულტაციო ჯგუფი, რომელიც 
განსაზღვრავს დაფინანსების მიზანშეწონილობას და  დასაფინანსებელი თანხის ოდენობას. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

სახელმწიფო ზრუნვიდან გასული 
ახალგაზრდების  დამოუკიდებელი 
ცხოვრების  ხელშეწყობა და 
მხარდაჭერა პროფესიული და 
საყოფაცხოვრებო  სირთულეების 
დაძლევაში  

მიღწეული შედეგი   

 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა 06 02 14 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია  დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული 
ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული/მუდმივი ბინადრობის ნებართვი მქონე (განცხადების 
მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა 
ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მინიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) მოქალაქეების  
მატერიალურ დახმარება ყოველთვიურად 80 ლარის ოდენობით.  
  გამონაკლისი საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, ვრცელდება იძულებით 
გადაადგილებული სტატუსის მქონე პირებზე, რომელთაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი 
დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ - ქალაქი რუსთავი. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

ხელშეწყობილია რუსთავის 
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 
დიალიზის და თირკმლის 
ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო 
პროგრამაში ჩართულ პირთა სამედიცინო 
მომსახურების მიღება   

მიღწეული შედეგი   
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ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 

კოდი) 
ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა 06 02 15 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

  ქვეპროგრამით მოსარგებლეებს წარმოადგენენ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები  
და რეგისტრირებული/ მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე, განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 
წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) მოქალაქეები, ქვეპროგრამის მიზანს 
წარმოადგენს, ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდის ხელშეწყობა, ბავშვის მიტოვების ან ოჯახისგან 
განცალკევების პრევენცია, სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების სოციალური დახმარება და 
გაძლიერება, მათთვის საბინაო და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებით. 
  სოციალური დახმარების პროცესი მოიცავს, უკიდურესად მძიმე საბინაო პირობებში მყოფი ბავშვიანი 
ოჯახების გამოვლენას, შეფასებასა და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, საყოფაცხოვრებო და 
პირადი მოხმარების ნივთების შეძენით. ქვეპროგრამით სარგებლობის შესაძლებლობის შესახებ 
გადწყვეტილებას იღებს ქალაქ რუსავის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი აქტით შექმნილი 
სათათბირო-საკონსულტაციო საბჭო. 
 გამონაკლისი  საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ვრცელდება იძულებით 
გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირებზე, რომელთაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი 
დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ - ქალაქი რუსთავი. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

 სოციალურად დაუცველი ბავშვიანი 
ოჯახების ცხოვრების პირობების 
გაუმჯობესება და ბავშვის ბიოლოგიურ 
ოჯახში ცხოვრების უპირატესი 
უფლების რეალიზების ხელშეწყობა 

მიღწეული 
შედეგი 

  

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 

კოდი) 

ძალადობის მსხვერპლი ბავშვიანი პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა                      

06 02 16 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამით მოსარგებლეებს წარმოადგენენ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები  
და რეგისტრირებული/ მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე, განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 
წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) მოქალაქეები. ქვეპროგრამის  მიზანია 
ძალადობის მსხვერპლი ბავშვიანი პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, ძალადობის მსხვერპლი 
ფიზიკური პირების გაძლიერება ეკონომიკური სტაბილურობის ხელშეწყობა სოციალიზაციის პროცესში. 
ქვეპროგრამის ამოცანაა თავშსაფრის დატოვების შემდგომ არსებული გამოწვევებისა და კრიზისული 
სიტვაციის დაძლევის ხელშეწყობა. 
ძალადობის მსხვერპლი ბავშვიანი პირების მხადაჭერის პროცესი მოიცავს ძალადობის მსხვერპლი ფიზიკური 
პირების განცხადებების განხილვას, მიზანშეწონილობის განსაზღვრას და ერთჯერადი მატერიალური 
დახმარების გაწევას. 
დაფინანსება გაიცემა ძალადობის მსხვერპლ პირზე ერთჯერადად, წელიწადში 1000 (ერთი ათასი) ლარის 
ოდენობით.  

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

ძალადობის მსხვერპლი ბავშვიანი 
პირების მხარდაჭერა-გაძლიერება 
კრიზისულ მდგომარეობაში და 
ხელშეწყობა სოციალიზაციის პროცესში 

მიღწეული შედეგი   

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

შინ მოვლის თანადაფინანსება 06 02 17 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 
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ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირებს წარმოადგენენ, „უძლურების შეფასების ბართელის კითხვარი“-ს 
(შემდგომში - ბართელის ინდექსი) მიხედვით მინიჭებული ქულის მქონე პირები  (ქულა არ აღემატება 95 
ერთეულს), რომლებიც არიან მწოლიარენი ან/და საჭიროებენ სამედიცინო/სოციალურ საცხოვრებელ 
ადგილზე.  ქვეპროგრამაში ჩართვა ამ წესით დადგენილი პირობებით შეუძლიათ „სოციალურად დაუცველი 
ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულ სრულწლოვან  მოქალაქეებს (სარეიტინგო ქულა არ 
აღემატება 100 000-სს) და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სრულწლოვან პირებს, რომლებიც ცხოვრობენ 
და რეგისტრირებულნი არიან ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად, არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში 
რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს 
გარეთ), ასევე მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე პირებს.  პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება 
ფინანსდება წლიური ღირებულების შესაბამისად, თვეში 1/12 პრინციპით, შემდეგი კატეგორიების მიხედვით: 
ა) I კატეგორიას მიკუთვნებული პირისთვის: 660 ლარი; 
ბ) II კატეგორიას მიკუთვნებული პირისთვის: 540 ლარი: 
გ) III კატეგორიას მიკუთვნებული პირისთვის: 360 ლარი.                                                                                              
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არაუმეტეს 100 ბენეფიციარი. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

 პროგრამის მიზანია მზრუნველობამოკლებულ და 
მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური 
პირობების გაუმჯობესება. 

მიღწეული შედეგი   

 

მუხლი 14. ბიუჯეტის პროგრამების შედეგები და ინდიკატორები 
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამების მიზნები, შედეგები და ინდიკატორები ატარებს ინფორმაციულ 

ხასიათს, რომლებიც დანართის სახით არ ერთვის დადგენილებას. 

 

მუხლი 15. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული 

რედაქციით. 

პროგ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 
2021 

წლის 
ფაქტი 

2022 
წლის 
გეგმა 

2023 წლის პროგნოზი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

სულ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები 66 776,1 104 194,4 87 367,7 78 874,2 8 493,5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 205 3 400 3 555 3 495 60 

  ხარჯები 48 113,6 74 371,2 74 767,2 71 015,8 3 751,4 

  შრომის ანაზღაურება 17 113,8 22 102,3 25 303,3 25 051,5 251,8 

  საქონელი და მომსახურება 13 689,1 20 959,8 23 092,8 22 745,6 347,2 

  პროცენტი 1 194,2 2 402,4 2 235,4 2 235,4 0,0 

  სუბსიდიები 4 981,6 6 684,3 6 600,3 6 600,3 0,0 

  გრანტები 5,0 6,0 6,0 6,0 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 4 336,0 5 452,1 6 300,2 6 294,2 6,0 

  სხვა ხარჯები 6 793,9 16 764,2 11 229,1 8 082,7 3 146,4 

  არაფინანსური აქტივები 18 416,7 29 713,1 9 426,1 4 683,9 4 742,1 

  ვალდებულებები 245,8 110,1 3 174,5 3 174,5 0,0 
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პროგ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 
2021 

წლის 
ფაქტი 

2022 
წლის 
გეგმა 

2023 წლის პროგნოზი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 8 060,1 13 047,5 17 176,7 16 975,9 200,8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 312 346 360 344 16 

  ხარჯები 7 733,8 12 530,1 13 161,4 12 960,6 200,8 

  შრომის ანაზღაურება 4 499,7 6 085,5 6 811,0 6 633,2 177,8 

  საქონელი და მომსახურება 1 891,1 3 577,5 3 916,6 3 893,6 23,0 

  პროცენტი 1 194,2 2 402,4 2 235,4 2 235,4 0,0 

  გრანტები 5,0 6,0 6,0 6,0 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 88,9 182,6 76,0 76,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 54,9 276,0 116,4 116,4 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 80,5 407,3 840,9 840,9 0,0 

  ვალდებულებები 245,8 110,1 3 174,5 3 174,5 0,0 

01 01 
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის 

უზრუნველყოფა 
6 439,7 9 395,0 10 758,7 10 557,9 200,8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 291 325 339 323 16 

  ხარჯები 6 359,1 8 993,1 9 917,8 9 717,0 200,8 

  შრომის ანაზღაურება 4 353,0 5 927,2 6 644,9 6 467,1 177,8 

  საქონელი და მომსახურება 1 860,9 2 607,2 3 080,5 3 057,5 23,0 

  გრანტები 5,0 6,0 6,0 6,0 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 88,9 181,6 75,0 75,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 51,3 271,0 111,4 111,4 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 80,5 401,9 840,9 840,9 0,0 

01 01 
01 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1 458,4 2 058,8 2 237,6 2 237,6 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 60 65 66 66   

  ხარჯები 1 455,2 2 027,3 2 201,7 2 201,7 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 1 002,5 1 307,2 1 397,5 1 397,5 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 399,5 564,5 688,8 688,8 0,0 
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პროგ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 
2021 

წლის 
ფაქტი 

2022 
წლის 
გეგმა 

2023 წლის პროგნოზი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

  სოციალური უზრუნველყოფა 11,9 20,0 20,0 20,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 41,2 135,6 95,4 95,4 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 3,2 31,5 35,9 35,9 0,0 

01 01 
02 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 4 662,6 6 891,6 8 027,2 8 027,2 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 216 245 257 257   

  ხარჯები 4 585,2 6 521,2 7 222,2 7 222,2 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 3 132,4 4 328,4 4 911,5 4 911,5 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 1 366,3 1 901,4 2 238,7 2 238,7 0,0 

  გრანტები 5,0 6,0 6,0 6,0 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 71,5 150,0 50,0 50,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 10,1 135,4 16,0 16,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 77,4 370,4 805,0 805,0 0,0 

01 01 
03 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 264,3 354,6 393,9 193,1 200,8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 15 15 16   16 

  ხარჯები 264,3 354,6 393,9 193,1 200,8 

  შრომის ანაზღაურება 218,1 291,6 335,9 158,1 177,8 

  საქონელი და მომსახურება 40,7 51,4 53,0 30,0 23,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 5,5 11,6 5,0 5,0 0,0 

01 01 
04 

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების 
ხელშეწყობა 

54,4 90,0 100,0 100,0 0,0 

  ხარჯები 54,4 90,0 100,0 100,0 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 54,4 90,0 100,0 100,0 0,0 

01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 1 620,4 3 652,5 6 418,0 6 418,0 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 21 21 21 21 0 
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პროგ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 
2021 

წლის 
ფაქტი 

2022 
წლის 
გეგმა 

2023 წლის პროგნოზი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

  ხარჯები 1 374,7 3 537,0 3 243,6 3 243,6 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 146,6 158,3 166,1 166,1 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 30,2 970,3 836,1 836,1 0,0 

  პროცენტი 1 194,2 2 402,4 2 235,4 2 235,4 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 3,6 5,0 5,0 5,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 

  ვალდებულებები 245,8 110,1 3 174,5 3 174,5 0,0 

01 02 
01 

სარეზერვო ფონდი 0,0 940,0 800,0 800,0 0,0 

  ხარჯები 0,0 940,0 800,0 800,0 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 0,0 940,0 800,0 800,0 0,0 

01 02 
02 

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების 
დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფონდი 
3,6 5,0 5,0 5,0 0,0 

  ხარჯები 3,6 5,0 5,0 5,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 3,6 5,0 5,0 5,0 0,0 

01 02 
03 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 
ვალდებულებებისა და დავალიანებების 

მომსახურება/დაფარვა 
1 440,0 2 512,5 5 409,8 5 409,8 0,0 

  ხარჯები 1 194,2 2 402,4 2 235,4 2 235,4 0,0 

  პროცენტი 1 194,2 2 402,4 2 235,4 2 235,4 0,0 

  ვალდებულებები 245,8 110,1 3 174,5 3 174,5 0,0 

01 02 
04 

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 96,8 115,0 123,2 123,2 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 8 8 8   

  ხარჯები 96,8 109,6 123,2 123,2 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 66,6 78,3 86,1 86,1 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 30,2 30,3 36,1 36,1 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 
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პროგ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 
2021 

წლის 
ფაქტი 

2022 
წლის 
გეგმა 

2023 წლის პროგნოზი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

01 02 
05 

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების 
სააგენტოს ხელშეწყობა 

80,0 80,0 80,0 80,0 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 13 13 13 13   

  ხარჯები 80,0 80,0 80,0 80,0 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 80,0 80,0 80,0 80,0 0,0 

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 23 934,1 45 756,2 27 260,0 19 389,6 7 870,5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 413 440 463 463 0 

  ხარჯები 12 453,2 24 604,5 19 786,2 16 639,7 3 146,4 

  შრომის ანაზღაურება 1 138,2 1 647,0 1 891,9 1 891,9 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 2 311,5 3 013,3 3 982,8 3 982,8 0,0 

  სუბსიდიები 3 091,0 4 674,3 4 523,4 4 523,4 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 14,8 27,2 31,2 31,2 0,0 

  სხვა ხარჯები 5 897,6 15 242,6 9 356,9 6 210,4 3 146,4 

  არაფინანსური აქტივები 11 480,9 21 151,7 7 473,9 2 749,8 4 724,0 

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 5 034,3 7 166,6 5 814,1 2 122,1 3 691,9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 18 24 24 0 

  ხარჯები 283,6 494,4 806,5 806,5 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 74,3 87,4 130,0 130,0 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 207,1 404,6 672,3 672,3 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 2,2 2,4 4,2 4,2 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 4 750,7 6 672,2 5 007,6 1 315,6 3 691,9 

02 01 
01 

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 3 932,7 5 507,5 4 307,6 615,6 3 691,9 

  არაფინანსური აქტივები 3 932,7 5 507,5 4 307,6 615,6 3 691,9 

02 01 
02 

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება 818,0 1 049,6 415,0 415,0 0,0 

  ხარჯები 0,0 35,0 15,0 15,0 0,0 
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პროგ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 
2021 

წლის 
ფაქტი 

2022 
წლის 
გეგმა 

2023 წლის პროგნოზი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

  საქონელი და მომსახურება 0,0 35,0 15,0 15,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 818,0 1 014,6 400,0 400,0 0,0 

02 01 
03 

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 283,6 609,4 1 091,5 1 091,5 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 18 24 24 0 

  ხარჯები 283,6 459,4 791,5 791,5 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 74,3 87,4 130,0 130,0 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 207,1 369,6 657,3 657,3 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 2,2 2,4 4,2 4,2 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 0,0 150,0 300,0 300,0 0,0 

02 02 წყლის სისტემების განვითარება 514,0 321,0 435,2 435,2 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 11 19 19 0 

  ხარჯები 504,0 321,0 435,2 435,2 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 64,3 89,4 124,1 124,1 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 126,1 191,2 303,7 303,7 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 0,8 3,4 3,0 3,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 312,8 37,0 4,4 4,4 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

02 02 
01 

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-
პატრონობა 

514,0 321,0 435,2 435,2 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 11 19 19 0 

  ხარჯები 504,0 321,0 435,2 435,2 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 64,3 89,4 124,1 124,1 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 126,1 191,2 303,7 303,7 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 0,8 3,4 3,0 3,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 312,8 37,0 4,4 4,4 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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პროგ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 
2021 

წლის 
ფაქტი 

2022 
წლის 
გეგმა 

2023 წლის პროგნოზი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

02 03 გარე განათება 1 906,1 1 793,0 2 210,1 2 210,1 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 15 15 15 15 0 

  ხარჯები 1 728,3 1 783,0 2 203,4 2 203,4 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 164,7 193,2 212,5 212,5 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 1 562,9 1 587,4 1 987,9 1 987,9 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 0,7 2,4 3,0 3,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 177,9 10,0 6,7 6,7 0,0 

02 03 
01 

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა 1 906,1 1 793,0 2 210,1 2 210,1 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 15 15 15 15   

  ხარჯები 1 728,3 1 783,0 2 203,4 2 203,4 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 164,7 193,2 212,5 212,5 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 1 562,9 1 587,4 1 987,9 1 987,9 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 0,7 2,4 3,0 3,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 177,9 10,0 6,7 6,7 0,0 

02 04 
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების 

რეაბილიტაცია 
3 563,4 12 364,2 7 086,9 3 940,5 3 146,4 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 10 10 10 0 

  ხარჯები 3 407,8 12 042,9 6 861,9 3 715,5 3 146,4 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 61,2 67,3 67,3 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 15,7 104,1 112,2 112,2 0,0 

  სხვა ხარჯები 3 392,1 11 877,6 6 682,4 3 536,0 3 146,4 

  არაფინანსური აქტივები 155,6 321,3 225,0 225,0 0,0 

02 04 
01 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების 
რეაბილიტაცია 

170,5 3 364,2 380,2 380,2 0,0 

  ხარჯები 14,9 3 042,8 155,2 155,2 0,0 

  სხვა ხარჯები 14,9 3 042,8 155,2 155,2 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 155,6 321,3 225,0 225,0 0,0 
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პროგ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 
2021 

წლის 
ფაქტი 

2022 
წლის 
გეგმა 

2023 წლის პროგნოზი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

02 04 
02 

საცხოვრებელი შენობების სახურავების 
რეაბილიტაცია 

1 016,3 1 522,4 724,1 724,1 0,0 

  ხარჯები 1 016,3 1 522,4 724,1 724,1 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 15,7 22,5 22,5 22,5 0,0 

  სხვა ხარჯები 1 000,6 1 499,9 701,6 701,6 0,0 

02 04 
03 

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია 1 067,0 2 498,8 3 146,4 0,0 3 146,4 

  ხარჯები 1 067,0 2 498,8 3 146,4 0,0 3 146,4 

  სხვა ხარჯები 1 067,0 2 498,8 3 146,4 0,0 3 146,4 

02 04 
04 

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში 
ლიფტების რეაბილიტაცია 

1 309,6 4 978,9 2 836,2 2 836,2 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 10 10 10 0 

  ხარჯები 1 309,6 4 978,9 2 836,2 2 836,2 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 61,2 67,3 67,3 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 0,0 81,6 89,7 89,7 0,0 

  სხვა ხარჯები 1 309,6 4 836,1 2 679,2 2 679,2 0,0 

02 05 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 2 174,3 3 109,5 2 500,6 2 500,6 0,0 

  ხარჯები 2 164,9 3 109,5 2 500,6 2 500,6 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 44,3 71,0 83,9 83,9 0,0 

  სხვა ხარჯები 2 120,6 3 038,5 2 416,7 2 416,7 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

02 06 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 6 403,8 14 509,3 2 593,7 1 561,6 1 032,1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 86 92 92 92 0 

  ხარჯები 690,9 1 061,9 1 178,1 1 178,1 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 467,4 624,0 690,3 690,3 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 220,2 431,9 479,8 479,8 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 3,3 6,0 8,0 8,0 0,0 
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პროგ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 
2021 

წლის 
ფაქტი 

2022 
წლის 
გეგმა 

2023 წლის პროგნოზი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

  არაფინანსური აქტივები 5 712,9 13 447,4 1 415,6 383,5 1 032,1 

02 06 
01 

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-
რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა 

6 304,5 14 309,3 2 393,7 1 361,6 1 032,1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 86 92 92 92 0 

  ხარჯები 612,4 861,9 978,1 978,1 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 467,4 624,0 690,3 690,3 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 141,7 231,9 279,8 279,8 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 3,3 6,0 8,0 8,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 5 692,2 13 447,4 1 415,6 383,5 1 032,1 

02 06 
02 

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური 
უზრუნველყოფა 

99,2 200,0 200,0 200,0 0,0 

  ხარჯები 78,5 200,0 200,0 200,0 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 78,5 200,0 200,0 200,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

02 07 მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება 3 091,0 4 674,3 4 433,4 4 433,4 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 243 252 248 248 0 

  ხარჯები 3 091,0 4 674,3 4 433,4 4 433,4 0,0 

  სუბსიდიები 3 091,0 4 674,3 4 433,4 4 433,4 0,0 

02 08 
საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შეძენა 
378,1 367,9 299,0 299,0 0,0 

  ხარჯები 22,7 128,5 100,0 100,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 22,7 128,5 100,0 100,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 355,4 239,4 199,0 199,0 0,0 

02 09 
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო 
სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და 

ექსპერტიზა 
336,8 658,4 699,3 699,3 0,0 

  ხარჯები 46,7 220,0 199,3 199,3 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 13,1 70,0 46,0 46,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 33,6 150,0 153,3 153,3 0,0 
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პროგ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 
2021 

წლის 
ფაქტი 

2022 
წლის 
გეგმა 

2023 წლის პროგნოზი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

  არაფინანსური აქტივები 290,2 438,4 500,0 500,0 0,0 

02 10 რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა 532,1 792,0 1 097,7 1 097,7 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 41 42 47 47   

  ხარჯები 513,2 769,0 977,7 977,7 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 367,5 591,8 667,7 667,7 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 122,0 153,2 297,0 297,0 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 7,9 13,0 13,0 13,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 15,9 11,0 0,0 0,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 18,9 23,0 120,0 120,0 0,0 

02 11 სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 0,0 0,0 90,0 90,0 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 8 8   

  ხარჯები 0,0 0,0 90,0 90,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0 90,0 90,0 0,0 

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 8 728,7 8 046,8 9 968,0 9 968,0 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 561 645 714 714 0 

  ხარჯები 6 232,9 7 712,3 9 578,0 9 578,0 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 1 458,7 1 932,8 2 328,6 2 328,6 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 4 745,0 5 733,4 7 174,2 7 174,2 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 29,1 44,6 73,2 73,2 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 1,5 2,0 2,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 2 495,8 334,5 390,0 390,0 0,0 

03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 5 886,3 4 696,7 5 418,9 5 418,9 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 356 418 433 433   
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პროგ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 
2021 

წლის 
ფაქტი 

2022 
წლის 
გეგმა 

2023 წლის პროგნოზი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

  ხარჯები 3 692,9 4 425,9 5 088,9 5 088,9 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 231,5 354,2 411,2 411,2 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 3 443,4 4 050,7 4 647,7 4 647,7 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 18,0 21,0 30,0 30,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 2 193,4 270,8 330,0 330,0 0,0 

03 02 
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, 

განვითარება 
1 878,9 2 041,7 3 037,0 3 037,0 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 143 160 210 210   

  ხარჯები 1 655,5 2 003,9 2 992,5 2 992,5 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 717,2 909,6 1 118,7 1 118,7 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 929,7 1 078,2 1 857,0 1 857,0 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 8,5 16,1 16,8 16,8 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 223,4 37,8 44,5 44,5 0,0 

03 03 ცხოველთა მონიტორინგი 373,6 600,0 641,9 641,9 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 31 35 38 38 0 

  ხარჯები 315,0 588,2 641,9 641,9 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 101,1 178,8 196,7 196,7 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 213,9 407,9 442,4 442,4 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 1,5 2,3 2,3 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 58,6 11,8 0,0 0,0 0,0 

03 04 
რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების 

პროგრამა 
589,9 708,4 870,2 870,2 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 31 32 33 33   

  ხარჯები 569,6 694,3 854,7 854,7 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 409,0 490,2 602,0 602,0 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 158,0 196,6 227,1 227,1 0,0 



 

53 

პროგ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 
2021 

წლის 
ფაქტი 

2022 
წლის 
გეგმა 

2023 წლის პროგნოზი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

  სოციალური უზრუნველყოფა 2,6 6,0 24,1 24,1 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 20,4 14,1 15,5 15,5 0,0 

04 00 განათლება 11 816,2 18 373,4 16 121,5 16 103,4 18,1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 1 052 1 101 1 118 1 118 0 

  ხარჯები 9 515,3 14 063,1 15 464,9 15 464,9 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 6 845,8 8 653,4 10 034,4 10 034,4 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 2 021,9 4 549,4 4 719,8 4 719,8 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 118,2 110,3 109,5 109,5 0,0 

  სხვა ხარჯები 529,4 750,0 601,2 601,2 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 2 301,0 4 310,3 656,6 638,5 18,1 

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 8 723,5 12 816,1 14 209,9 14 209,9 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 981 1 029 1 044 1 044   

  ხარჯები 8 503,6 12 586,1 14 129,9 14 129,9 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 6 434,8 8 144,6 9 448,6 9 448,6 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 1 847,9 4 193,2 4 570,1 4 570,1 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 112,5 102,8 105,0 105,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 108,5 145,5 6,2 6,2 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 219,9 230,0 80,0 80,0 0,0 

04 02 
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა 
1 992,5 3 400,7 58,5 58,5 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 1 992,5 3 400,7 58,5 58,5 0,0 

04 03 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 

ხელშეწყობა 
508,9 740,0 740,0 740,0 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 71 72 74 74   

  ხარჯები 507,1 707,6 740,0 740,0 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 411,0 508,8 585,8 585,8 0,0 
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პროგ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 
2021 

წლის 
ფაქტი 

2022 
წლის 
გეგმა 

2023 წლის პროგნოზი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

  საქონელი და მომსახურება 90,3 191,3 149,7 149,7 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 5,7 7,5 4,5 4,5 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 1,8 32,4 0,0 0,0 0,0 

04 04 
საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია 
170,5 812,1 518,1 500,0 18,1 

  ხარჯები 83,7 164,9 0,0 0,0 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 83,7 164,9 0,0 0,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 86,8 647,2 518,1 500,0 18,1 

04 05 სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება 420,9 530,0 520,0 520,0 0,0 

  ხარჯები 420,9 530,0 520,0 520,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 420,9 530,0 520,0 520,0 0,0 

04 06 
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ოქროს 

მედალზე კურსდამთავრებულთა წახალისების 
პროგრამა 

0,0 74,5 75,0 75,0 0,0 

  ხარჯები 0,0 74,5 75,0 75,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 74,5 75,0 75,0 0,0 

05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 8 924,1 11 919,3 8 926,3 8 926,3 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 778 784 815 815 0 

  ხარჯები 6 865,6 8 409,9 8 861,6 8 861,6 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 2 813,9 3 371,4 3 799,8 3 799,8 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 2 087,6 2 759,5 2 761,7 2 761,7 0,0 

  სუბსიდიები 1 890,6 2 010,0 2 076,9 2 076,9 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 0,1 7,0 4,6 4,6 0,0 

  სხვა ხარჯები 73,4 262,0 218,6 218,6 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 2 058,5 3 509,3 64,7 64,7 0,0 
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პროგ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 
2021 

წლის 
ფაქტი 

2022 
წლის 
გეგმა 

2023 წლის პროგნოზი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 4 045,4 4 896,2 3 262,8 3 262,8 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 166 167 180 180 0 

  ხარჯები 2 739,7 3 217,8 3 262,8 3 262,8 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 181,5 200,2 227,8 227,8 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 604,6 765,8 759,1 759,1 0,0 

  სუბსიდიები 1 884,0 2 000,0 2 066,9 2 066,9 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 2,1 1,0 1,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 69,6 249,7 208,0 208,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 1 305,7 1 678,4 0,0 0,0 0,0 

05 01 
01 

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 1 884,0 2 000,0 2 066,9 2 066,9 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 78 77 73 73 0 

  ხარჯები 1 884,0 2 000,0 2 066,9 2 066,9 0,0 

  სუბსიდიები 1 884,0 2 000,0 2 066,9 2 066,9 0,0 

05 01 
02 

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 948,8 1 323,0 1 195,9 1 195,9 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 88 90 107 107   

  ხარჯები 855,7 1 217,8 1 195,9 1 195,9 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 181,5 200,2 227,8 227,8 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 604,6 765,8 759,1 759,1 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 2,1 1,0 1,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 69,6 249,7 208,0 208,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 93,1 105,2 0,0 0,0 0,0 

05 01 
03 

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, 
რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

1 212,6 1 573,2 0,0 0,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 1 212,6 1 573,2 0,0 0,0 0,0 
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პროგ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 
2021 

წლის 
ფაქტი 

2022 
წლის 
გეგმა 

2023 წლის პროგნოზი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 4 017,8 5 936,0 4 484,5 4 484,5 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 490 494 515 515 0 

  ხარჯები 3 277,0 4 201,1 4 444,8 4 444,8 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 2 287,5 2 797,5 3 131,6 3 131,6 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 982,2 1 385,4 1 297,2 1 297,2 0,0 

  სუბსიდიები 6,6 10,0 10,0 10,0 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 0,1 2,3 1,0 1,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,6 5,9 5,0 5,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 740,8 1 734,9 39,7 39,7 0,0 

05 02 
01 

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 2 893,3 3 420,8 3 806,6 3 806,6 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 375 369 389 389 0 

  ხარჯები 2 736,4 3 401,1 3 766,9 3 766,9 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 2 258,9 2 768,7 3 100,0 3 100,0 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 476,7 624,2 660,9 660,9 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 0,1 2,3 1,0 1,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,6 5,9 5,0 5,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 157,0 19,7 39,7 39,7 0,0 

05 02 
01 01 

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება 1 160,9 1 387,0 1 549,2 1 549,2 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 188 188 201 201   

  ხარჯები 1 077,0 1 377,0 1 549,2 1 549,2 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 926,3 1 201,4 1 361,8 1 361,8 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 150,4 174,3 187,4 187,4 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 0,1 1,3 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 83,9 10,0 0,0 0,0 0,0 



 

57 

პროგ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 
2021 

წლის 
ფაქტი 

2022 
წლის 
გეგმა 

2023 წლის პროგნოზი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

05 02 
01 02 

თეატრის ხელშეწყობა 981,8 1 155,8 1 246,9 1 246,9 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 96 97 97 97   

  ხარჯები 939,1 1 151,0 1 228,1 1 228,1 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 772,6 890,2 984,2 984,2 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 166,4 260,4 243,5 243,5 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 42,7 4,8 18,8 18,8 0,0 

05 02 
01 03 

მუზეუმის ხელშეწყობა 322,7 358,0 388,4 388,4 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 38 28 33 33   

  ხარჯები 296,3 358,0 385,4 385,4 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 217,6 259,5 285,5 285,5 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 78,7 97,4 98,8 98,8 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 26,4 0,0 3,0 3,0 0,0 

05 02 
01 04 

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 428,0 520,0 622,1 622,1 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 53 56 58 58   

  ხარჯები 424,0 515,1 604,2 604,2 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 342,3 417,6 468,5 468,5 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 81,2 92,1 131,2 131,2 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,5 5,4 4,5 4,5 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 4,0 4,9 17,9 17,9 0,0 

05 02 
02 

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება 534,0 800,0 667,9 667,9 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 115 125 126 126   
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პროგ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 
2021 

წლის 
ფაქტი 

2022 
წლის 
გეგმა 

2023 წლის პროგნოზი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

  ხარჯები 534,0 790,0 667,9 667,9 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 28,5 28,8 31,6 31,6 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 505,5 761,2 636,3 636,3 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

05 02 
03 

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, 
რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

583,8 1 705,2 0,0 0,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 583,8 1 705,2 0,0 0,0 0,0 

05 02 
04 

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა 6,6 10,0 10,0 10,0 0,0 

  ხარჯები 6,6 10,0 10,0 10,0 0,0 

  სუბსიდიები 6,6 10,0 10,0 10,0 0,0 

05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 149,1 267,0 285,0 285,0 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 25 28 24 24 0 

  ხარჯები 140,1 249,0 285,0 285,0 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 43,3 49,3 56,3 56,3 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 95,6 194,9 224,7 224,7 0,0 

  სხვა ხარჯები 1,3 4,8 4,0 4,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 8,9 18,0 0,0 0,0 0,0 

05 03 
01 

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები 149,1 267,0 285,0 285,0 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 25 28 24 24   

  ხარჯები 140,1 249,0 285,0 285,0 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 43,3 49,3 56,3 56,3 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 95,6 194,9 224,7 224,7 0,0 

  სხვა ხარჯები 1,3 4,8 4,0 4,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 8,9 18,0 0,0 0,0 0,0 
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პროგ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 
2021 

წლის 
ფაქტი 

2022 
წლის 
გეგმა 

2023 წლის პროგნოზი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

05 04 
სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის 

ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა 
711,9 820,0 894,0 894,0 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 97 95 96 96   

  ხარჯები 708,8 742,0 869,0 869,0 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 301,7 324,4 384,1 384,1 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 405,2 413,4 480,7 480,7 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 2,6 2,6 2,6 0,0 

  სხვა ხარჯები 1,9 1,6 1,6 1,6 0,0 

  არაფინანსური აქტივები 3,1 78,0 25,0 25,0 0,0 

06 00 
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

უზრუნველყოფა 
5 312,8 7 051,3 7 915,1 7 510,9 404,2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 89 84 85 41 44 

  ხარჯები 5 312,8 7 051,3 7 915,1 7 510,9 404,2 

  შრომის ანაზღაურება 357,5 412,1 437,6 363,6 74,0 

  საქონელი და მომსახურება 631,9 1 326,6 537,7 213,5 324,2 

  სოციალური უზრუნველყოფა 4 084,9 5 080,4 6 005,7 5 999,7 6,0 

  სხვა ხარჯები 238,6 232,1 934,1 934,1 0,0 

06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 1 713,4 2 553,2 2 698,8 2 300,6 398,2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 53 48 47 3 44 

  ხარჯები 1 713,4 2 553,2 2 698,8 2 300,6 398,2 

  შრომის ანაზღაურება 55,5 67,2 74,0 0,0 74,0 

  საქონელი და მომსახურება 278,1 311,1 338,6 14,4 324,2 

  სოციალური უზრუნველყოფა 1 375,3 2 174,9 2 286,2 2 286,2 0,0 

  სხვა ხარჯები 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 01 
01 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო 
გარემოს უზრუნველყოფა 

333,5 378,3 412,6 14,4 398,2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 53 48 47 3 44 
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პროგ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 
2021 

წლის 
ფაქტი 

2022 
წლის 
გეგმა 

2023 წლის პროგნოზი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

  ხარჯები 333,5 378,3 412,6 14,4 398,2 

  შრომის ანაზღაურება 55,5 67,2 74,0 0,0 74,0 

  საქონელი და მომსახურება 278,1 311,1 338,6 14,4 324,2 

06 01 
02 

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო 
დახმარება 

795,0 879,0 650,0 650,0 0,0 

  ხარჯები 795,0 879,0 650,0 650,0 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 795,0 879,0 650,0 650,0 0,0 

06 01 
03 

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო 
ტექნიკური საშუალებებით დახმარება 

138,1 360,0 300,0 300,0 0,0 

  ხარჯები 138,1 360,0 300,0 300,0 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 133,6 360,0 300,0 300,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 01 
04 

აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის 
დაფინანსება 

398,3 693,2 856,8 856,8 0,0 

  ხარჯები 398,3 693,2 856,8 856,8 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 398,3 693,2 856,8 856,8 0,0 

06 01 
05 

გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული 
დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის 

მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება 
48,4 242,8 415,4 415,4 0,0 

  ხარჯები 48,4 242,8 415,4 415,4 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 48,4 242,8 415,4 415,4 0,0 

06 01 
06 

HER - 2 დადებითი ძუძუს კიბოს სამკურნალო 
მედიკამენტების დაფინანსება 

0,0 0,0 64,0 64,0 0,0 

  ხარჯები 0,0 0,0 64,0 64,0 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 64,0 64,0 0,0 

06 02 სოციალური უზრუნველყოფა 3 599,5 4 498,0 5 216,3 5 210,3 6,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 36 36 38 38 0 
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პროგ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 
2021 

წლის 
ფაქტი 

2022 
წლის 
გეგმა 

2023 წლის პროგნოზი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

  ხარჯები 3 599,5 4 498,0 5 216,3 5 210,3 6,0 

  შრომის ანაზღაურება 302,0 344,9 363,6 363,6 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 353,8 1 015,5 199,1 199,1 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 2 709,5 2 905,4 3 719,5 3 713,5 6,0 

  სხვა ხარჯები 234,1 232,1 934,1 934,1 0,0 

06 02 
01 

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება 1 272,3 1 816,5 2 660,9 2 660,9 0,0 

  ხარჯები 1 272,3 1 816,5 2 660,9 2 660,9 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 1 272,3 1 816,5 2 660,9 2 660,9 0,0 

06 02 
02 

სარიტუალო მომსახურებები 13,8 26,0 26,0 20,0 6,0 

  ხარჯები 13,8 26,0 26,0 20,0 6,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 13,8 26,0 26,0 20,0 6,0 

06 02 
03 

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე 75,2 56,4 56,4 56,4 0,0 

  ხარჯები 75,2 56,4 56,4 56,4 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 75,2 56,4 56,4 56,4 0,0 

06 02 
04 

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 361,2 1 162,0 1 037,0 1 037,0 0,0 

  ხარჯები 361,2 1 162,0 1 037,0 1 037,0 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 205,5 833,3 0,0 0,0 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 109,7 212,9 212,9 212,9 0,0 

  სხვა ხარჯები 45,9 115,8 824,1 824,1 0,0 

06 02 
05 

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები 734,6 39,5 39,5 39,5 0,0 

  ხარჯები 734,6 39,5 39,5 39,5 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
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პროგ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 
2021 

წლის 
ფაქტი 

2022 
წლის 
გეგმა 

2023 წლის პროგნოზი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

  სოციალური უზრუნველყოფა 613,8 39,5 39,5 39,5 0,0 

  სხვა ხარჯები 120,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 02 
06 

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება 0,6 2,0 4,0 4,0 0,0 

  ხარჯები 0,6 2,0 4,0 4,0 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 0,6 2,0 4,0 4,0 0,0 

06 02 
07 

რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა 453,8 531,8 566,6 566,6 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 36 36 38 38   

  ხარჯები 453,8 531,8 566,6 566,6 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 302,0 344,9 363,6 363,6 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 147,5 182,3 199,1 199,1 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 4,2 4,6 3,9 3,9 0,0 

06 02 
08 

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 472,0 504,0 400,0 400,0 0,0 

  ხარჯები 472,0 504,0 400,0 400,0 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 472,0 504,0 400,0 400,0 0,0 

06 02 
09 

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან 
გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური 

დახმარება 
20,7 24,5 38,5 38,5 0,0 

  ხარჯები 20,7 24,5 38,5 38,5 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 20,7 24,5 38,5 38,5 0,0 

06 02 
10 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 
დახმარება 

57,8 86,0 84,2 84,2 0,0 

  ხარჯები 57,8 86,0 84,2 84,2 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 57,8 86,0 84,2 84,2 0,0 

06 02 
11 

სტუდენტთა სოციალური დახმარება 13,1 57,0 50,0 50,0 0,0 
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პროგ. 
კოდი 

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 
2021 

წლის 
ფაქტი 

2022 
წლის 
გეგმა 

2023 წლის პროგნოზი 

სულ 
საკუთარი 

შემოსავლები 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

  ხარჯები 13,1 57,0 50,0 50,0 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 13,1 57,0 50,0 50,0 0,0 

06 02 
12 

სოციალური დახმარებების პროგრამა 68,1 85,0 85,0 85,0 0,0 

  ხარჯები 68,1 85,0 85,0 85,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 68,1 85,0 85,0 85,0 0,0 

06 02 
13 

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული 
ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების 

მხარდაჭერის პროგრამა 
4,7 11,0 10,0 10,0 0,0 

  ხარჯები 4,7 11,0 10,0 10,0 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 4,7 11,0 10,0 10,0 0,0 

06 02 
14 

დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა 51,7 65,0 67,2 67,2 0,0 

  ხარჯები 51,7 65,0 67,2 67,2 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 51,7 65,0 67,2 67,2 0,0 

06 02 
15 

ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა 0,0 25,3 20,0 20,0 0,0 

  ხარჯები 0,0 25,3 20,0 20,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 25,3 20,0 20,0 0,0 

06 02 
16 

ძალადობის მსხვერპლი ბავშვიანი პირების 
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა  

0,0 6,0 5,0 5,0 0,0 

  ხარჯები 0,0 6,0 5,0 5,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 6,0 5,0 5,0 0,0 

06 02 
17 

შინ მოვლის თანადაფინანსება 0,0 0,0 66,0 66,0 0,0 

  ხარჯები 0,0 0,0 66,0 66,0 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 66,0 66,0 0,0 
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თავი III 
მარეგულირებელი ნორმები 

მუხლი 16. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ქალაქ რუსთავის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 800,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების შესაბამისად. 

მუხლი 17. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 

605,0 ათასი ლარი, მიიმართოს: 

1.1. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 200,8 ათასი ლარი; 

1.2. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების 

განხორციელებისათვის - 398,2 ათასი ლარი; 

1.3. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 6,0 ათასი ლარი. 

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული 

უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით 

განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. 

მუხლი 18. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი 

ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) 

სისტემის მეშვეობით. 

მუხლი 19. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ 
კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და 
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. 

მუხლი 20. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებლების ნუსხა 

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი სტრუქტურული ერთეულებისა და ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს 
მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. 

მუხლი 21. გადასახდელების დაფინანსება 

დაევალოს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების გადასახდელების 
დაფინანსება განახორციელოს ვალდებულების აღებისა და ხარჯების გაწევის წესის შესაბამისად. 

მუხლი 22. კვარტალური განწერა 

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 82–ე მუხლის თანახმად ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-

საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო 
კლასიფიკაციის შესაბამისად. 

მუხლი 23. ხარჯთაღრიცხვების წარდგენა 

დაევალოთ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ სტრუქტურული ერთეულებისა  და 
ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს ბიუჯეტის დამტკიცებიდან არაუგვიანეს 15 დღის ვადაში უზრუნველყონ საფინანსო გეგმებისა 
და ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვების წარდგენა საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურში. 
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მუხლი 24. დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადება 

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2021 წლის 25 ნოემბრის N281 დადგენილება 2023 წლის 1 იანვრიდან გამოცხადდეს ძალადაკარგულად. 

მუხლი 25. დადგენილების ძალაში შესვლა 

დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან. 


