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ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 

ბიუჯეტის მიმოხილვა 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2022 წლის დამტკიცებულმა გეგმამ შეადგინა 81 

200,0 ათ. ლარი, (ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N281 25.11.2021წ. დადგენილების თანახმად; 

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016717), განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით 

ბიუჯეტის პარამეტრები დაზუსტდა და განისაზღვრა 104 594,4 ათ. ლარით. 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2021 წლის 

ფაქტი 
2022 წლის 

გეგმა 

მათ შორის: 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

2022 წლის 
ფაქტი 

მათ შორის: 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

შემოსავლები 62 866,1 79 840,1 9 288,2 84 295,7 12 972,0 

გადასახადები 45 157,5 54 365,0  0,0 56 501,2  0,0 

გრანტები 10 439,8 17 797,5 9 288,2 19 193,7 12 972,0 

სხვა შემოსავლები 7 268,8 7 677,6 0,0  8 600,8  0,0 

ხარჯები 48 113,6 74 813,2 2 980,4 69 121,3 2 213,0 

შრომის ანაზღაურება 17 113,8 22 528,9 213,8 22 325,0 213,8 

საქონელი და მომსახურება 13 689,1 19 865,0 540,0 18 689,3 477,6 

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

სუბსიდიები 4 981,6 7 040,5 0,0 6 961,7 0,0 

გრანტები 5,0 6,0 0,0 4,3 0,0 

სოციალური უზრუნველყოფა 4 336,0 5 922,5 18,7 5 615,4 15,5 

სხვა ხარჯები 6 793,9 17 047,9 2 208,0 13 123,2 1 506,2 

საოპერაციო სალდო 14 752,5 5 027,0 6 307,9 15 174,4 10 758,9 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 385,3 22 956,0 7 380,8 14 610,5 4 510,3 

ზრდა 18 416,7 29 671,1 7 380,8 21 541,8 4 510,3 

კლება 14 031,4 6 715,1 0,0  6 931,3 0,0  

მთლიანი სალდო 10 367,2 -17 929,1 -1 073,0 563,8 6 248,7 

ფინანსური აქტივების ცვლილება 10 121,4 -18 039,1 -1 073,0 453,8 6 248,7 

ზრდა 10 121,4 0,0 0,0 6 248,7 6 248,7 

ვალუტა და დეპოზიტები 10 121,4 0,0 0,0 6 248,7 6 248,7 

კლება 0,0 18 039,1 1 073,0 5 794,9 0,0 

ვალუტა და დეპოზიტები 0,0 17 719,5 1 073,0 5 475,2 0,0 

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

ვალდებულებების ცვლილება -245,8 -110,1 0,0 -110,1 0,0 

კლება 245,8 110,1 0,0 110,1 0,0 

საშინაო 245,8 110,1  0,0 110,1 0,0  

ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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შემოსულობები 

 

 

 

 

2022 წლის ბიუჯეტში შემოსავლების სახით მობილიზებულია 84 295,7ათ. ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 106 

პროცენტია. 

გადასახადების სახით მობილიზებულია 56 501,2 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 104 პროცენტია, მათ შორის: 

• საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 10 133,9 ათ. ლარი, 

რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (9 690,0 ათ. ლარი) 105 პროცენტია. 

• ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 416,9 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (100 ათ. ლარი) 417 პროცენტია. 

• სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით მობილიზებულია 15,0 ათ. ლარი, რაზეც 

საპროგნოზო მაჩვენებლი არ ყოფილა განსაზღვრული.  

• არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით მობილიზებულია 3 739,9 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 860,0 ათ. ლარი) 97 პროცენტია. 

• დამატებითი ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 42 198,1 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (40 715,0ათ. ლარი) 104 პროცენტია. 

გრანტების სახით მობილიზებულია 19 193,7 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (17 797,5 ათ. ლარი) 108 პროცენტია, მათ 

შორის: 

• საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტების სახით მობილიზებულია 3,6 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (35,0 ათ. ლარი) 10 პროცენტია. 
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• მიზნობრივი ტრანსფერის სახით მობილიზებულია 681,3 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (708,2 ათ. 

ლარი) 96 პროცენტია. 

• სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტების სახით მობილიზებულია 18 508,8 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (17 054,4 ათ. ლარი) 109 პროცენტია. 

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 8 600,8 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (7 677,6 ათ. ლარი) 112 პროცენტია 

(იხ. ცხრილი). 

  ათასი ლარი 

დასახელება გეგმა ფაქტი % 

სხვა შემოსავლები 7 677,6 8 600,8 112 

შემოსავლები საკუთრებიდან 1 344,4 1 447,0 108 

პროცენტები 1 100,0 1 137,4 103 

რენტა 244,4 309,6 127 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                      133,4 145,4 109 

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

111,0 164,2 148 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 2 308,8 2 652,0 115 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 2 290,8 2 612,4 114 

სანებართვო მოსაკრებელი 210,0 325,6 155 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0,8 2,4 301 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 900,0 936,0 104 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის 

1 180,0 1 348,3 114 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0,0 0,1 100 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 18,0 39,6 220 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 18,0 39,6 220 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები  3 050,0 3 390,7 111 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 974,4 1 111,0 114 

 

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 6 931,3 ათ. ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (6 715,1 ათ. 

ლარი) 103 პროცენტია, სადაც 98 % მიწის გასხვისების შემოსავლიდან არის. 

 
ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 319,7 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (319,7 ათ. ლარი) 100 

პროცენტია, მათ შორის: 

• აქციები და  სხვა კაპიტალის გაყიდვიდან მობილიზებულია 319,7 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 

(319,7 ათ. ლარი) 100 პროცენტი 
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ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებები 

2022 წლის განმავლობაში მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე აღებული ვალდებულების ფარგლებში 

დაფინანსდა 110,1 ათ. ლარი და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის ნაშთი 2023 წლის 

დასაწყისისთვის განისაზღვრება 21 836,0 ათასი ლარით. 

 

 

N დასახელება 
ვალის 

ოდენობა 

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

385,3 

2 საქართველოს ურბანული ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროგრამით 40 ერთეული ავტობუსის შეძენა 21 450,7 

სულ: 21 836,0 

 

 

 

 
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2022 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 

ფინანსური აქტივების ცვლილება -18 012,3 453,8 

ზრდა 0,0 6 248,7 

კლება 18 012,3 5 794,9 

 
 
 

ინფორმაცია ბიუჯეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთების მდგომარეობის შესახებ 

 2022 წლის ბოლოს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთი დაფიქსირდა 18 480,5  ათ. 

ლარის ოდენობით, საიდანაც 7 309,9 ათ. ლარი - ტრანსფერის ნაშთია, 11,8 ათ. ლარი - მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთია, ხოლო 

ადგილობრივი ფულადი სახსრების ნაშთი დაფიქსირდა - 11 158,8 ათ. ლარი. 

 2022 წლის ბოლოს დაფიქსირებული კაპიტალური ნაშთის დეტალიზაცია: 

➢ ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტისთვის თანხის გამოყოფის 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 26 დეკემბრის N2435 განკარგულებით გამოიყო 3 800,0 ათ. ლარი 

მაღალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში ლიფტების რეაბილიტაციისთვის. 

➢ ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტისთვის თანხის გამოყოფის 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის  2022 წლის 17 იანვრის N75 განკარგულებიდან დარჩენილია ნაშთი 3 148,0 ათ. ლარი. 

➢  ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტისთვის თანხის გამოყოფის 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის  2020 წლის 31 დეკემბრის N2685 განკარგულებიდან დარჩენილია ნაშთი 243,7 ათ. 

ლარი. 

➢ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 26 იანვრის N131 განკარგულებით ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტისათვის 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფის მიზნით გამოყოფილი 

რესურსიდან დარჩენილია ნაშთი 84,5 ათ. ლარი. 
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➢ დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად N147 განკარგულებიდან საჯარო სკოლების 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების  ნაწილში გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერიდან დარჩა 16,8 ათ. ლარი.  

➢ დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად N51 განკარგულებიდან საჯარო სკოლების 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების  ნაწილში გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერიდან დარჩა 16,8 ათ. ლარი. 

➢ დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში 

დარჩენილია 11,8 ათ. ლარი. 

➢   ადგილობრივ ფულადი სახსრების ნაშთად დარჩენილი 11 158,9 ათ. ლარი, რომელიც სრულად გაიწერა 2023 წლის 

ბიუჯეტში, აქედან 2022 წლის ბოლოს ჭარბი შემოსავლებით მიღებულია 3 275,5 ათ. ლარი (მათ შორის: გადასახადები 

ქონებაზე 653,0 ათ. ლარი, დამატებითი ღირებულების გადასახადი 1 483,1 ათ. ლარი, სხვა შემოსავლები 923,2 ათ. ლარი 

და არაფინანსური აქტივების კლება 216,2 ათ. ლარი). 

 
 

 

გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2022 წლის ხარჯვითი ნაწილის გეგმამ შეადგინა 104 484,3 ათ. 

ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ 90 663,1 ათ. ლარი, გეგმის 87%. 

საერთო დანიშნულების მომსახურება დაფინანსდა გეგმის - 92%, თავდაცვა - 95%, ეკონომიკურ საქმიანობა - 89%, გარემოს 

დაცვაზე - 97%, საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე - 77%, განათლება, დასვენება, კულტურასა და რელიგიაზე - 89% და ჯანდაცვასა 

და  სოციალურ დაცვაზე -96%. 
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8%
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო 
მომსახურება

თავდაცვა

ეკონომიკური საქმიანობა

გარემოს დაცვა

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

განათლება, დასვენება, კულტურა და 
რელიგია

ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვა
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ფუნქციონალურ ჭრილში 
ათას ლარებში 

დასახელება 
2021 წლის 

ფაქტი 

2022 წელი 

გეგმა ფაქტი 

1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 8 256,8     12 701,2     11 652,2     

2. თავდაცვა და უსაფრთხოება 264,3     354,6     338,2     

3. ეკონომიკური საქმიანობა 8 125,3     12 720,5     11 282,0     

4. გარემოს დაცვა 9 242,7     8 566,1     8 343,4     

5. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 15 195,5     32 549,4     25 027,9     

6. განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 20 839,6 30 515,9 27 235,2 

7. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 4 606,0 7 076,6 6 784,2 

ჯამი 66 530,3     104 484,3     90 663,1     

 

 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 

დასახელება 
2022 წლის 

გეგმა 
2022 წლის 

ფაქტი 
% 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 12 701,2     11 652,2     92 

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2 058,8     1 600,0     78 

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 6 608,6     6 341,3     96 

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამღლების ხელშეწყობა 90,0     75,9     84 

სარეზერვო ფონდი 1 340,0     1 036,7     77 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და 
დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა 

2 407,4     2 402,4     100 

რუსთავის მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 116,4     115,8     100 

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა 80,0     80,0     100 

 

თავდაცვა და უსაფრთხოება 

დასახელება 
2022 წლის 

გეგმა 
2022 წლის 

ფაქტი 
% 

თავდაცვა და უსაფრთხოება 354,6     338,2     95 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 354,6     338,2     95 

 

ეკონომიკური საქმიანობა 

დასახელება 
2022 წლის 

გეგმა 
2022 წლის 

ფაქტი 
% 

ეკონომიკური საქმიანობა 12 720,5     11 282,0     89 

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 6 231,9     4 851,9     78 

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება 1 049,6     1 014,6     97 

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 612,1     606,4     99 

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება 4 826,8     4 809,2     100 
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გარემოს დაცვა 

დასახელება 
2022 წლის 

გეგმა 
2022 წლის 

ფაქტი 
% 

გარემოს დაცვა 8 566,1     8 343,4     97 

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 4 857,3     4 774,4     98 

მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, განვითარება 2 083,4     2 024,6     97 

ცხოველთა მონიტორინგი 600,0     559,4     93 

სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია 321,0     290,7     91 

რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა 704,4     694,3     99 

 

 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 

დასახელება 
2022 წლის 

გეგმა 
2022 წლის 

ფაქტი 
% 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 32 549,4     25 027,9     77 

ბინათმშენებლობა 12 010,9     9 437,4     79 

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია  1 521,8     1 385,4     91 

ამხანაგობების ხელშეწყობა 3 103,3     2 945,8     95 

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია  2 498,8     351,0     14 

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების 
რეაბილიტაცია 

4 886,9     4 755,0     97 

კომუნალური მეურნეობის განვითარება 13 494,7     9 812,6     73 

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტაცია, 
ექსპლუატაცია 

13 494,7     9 812,6     73 

გარე განათება 1 812,0     1 801,0     99 

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 1 812,0     1 801,0     99 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯების საბინაო–კომუნალურ 
მეურნეობაში 

5 231,8     3 976,9     76 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია  3 385,7     2 226,0     66 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 367,9     366,9     100 

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური 
ზედამხედველობა 

588,4     535,8     91 

ექსპერტიზის ხარჯები  70,0     51,9     74 

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა 813,4     789,9     97 

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 6,5     6,5     100 

განმარტება:  
1. შენობების ფასადების რეაბილიტაცია -  პროგრამის ღონისძიებებზე თანხის დამატება განხორციელდა წლის 

მეორე ნახევარში, გამოცხადებული იქნა ტენდერი და არ შედგომის გამო აღნიშნული ღონისძიება დაიგეგმა 
2023 წლის ბიუჯეტში. 

2. საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია - აღნიშნული პროგრამის ღონისძიებებზე 
გამოცხადებული იქნა ტენდერები რომლებიც გამრავალწლიანდა და დაიგეგმა 2023 წლის ბიუჯეტში.  
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განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 

დასახელება 
2022 წლის 

გეგმა 
2022 წლის 

ფაქტი 
% 

განათლება 18 158,8     16 592,0     91 

სკოლამდელი განათლება 16 745,2     15 517,9     93 

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 12 593,8     12 438,3     99 

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა  3 400,7     2 333,6     69 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა 750,7     746,0     99 

ზოგადი განათლება 886,6     548,5     62 

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის 
მოწყობა/ რეაბილიტაცია  

812,1     474,0     58 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ოქროს მედალზე 
კურსდამთავრებულთა წახალისების პროგრამა 

74,5     74,5     100 

უმაღელესი განათლება 527,0     525,6     100 

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება 527,0     525,6     100 

დასვენება, კულტურა და რელიგია 12 357,2     10 643,3     86 

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 4 947,9     4 401,9     89 

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 1 374,7     1 348,9     98 

რაგბის ხელშეწყობა 510,0     510,0     100 

კალათბურთის ხელშეწყობა 1 490,0     1 429,7     96 

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია   1 573,2     1 113,2     71 

მომსახურება კულტურის სფეროში 3 118,2     3 088,2     99 

თეატრის ხელშეწყობა 1 215,8     1 210,5     100 

მუზეუმის ხელშეწყობა 362,3     359,7     99 

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 532,6     532,6     100 

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება 800,0     778,3     97 

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნუკური უზრუნველყოფა 207,6     207,1     100 

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 10,0     9,1     91 

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა 10,0     9,1     91 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და 
რელიგიის სფეროში 

4 281,0     3 144,1     73 

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 1 705,2     596,1     35 

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები 227,2     213,5     94 

          სახელოვნებო განათლების დაფინანსება 1 480,6     1 470,5     99 

          სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების 
ადმინისტრირების პროგრამა 

868,1     864,0     100 

განმარტება:  

1. სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა - აღნიშნული პროგრამის 
ღონისძიებებზე გამოცხადებული იქნა ტენდერები რომლებიც გამრავალწლიანდა და დაიგეგმა 2023 
წლის ბიუჯეტში. 

2. საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია - 
აღნიშნული პროგრამის ღონისძიებებზე გამოცხადებული იქნა ტენდერები რომლებიც 
გამრავალწლიანდა და დაიგეგმა 2023 წლის ბიუჯეტში. 

3. კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა - აღნიშნული პროგრამის 
ღონისძიებებზე გამოცხადებული იქნა ტენდერები რომლებიც გამრავალწლიანდა და დაიგეგმა 2023 
წლის ბიუჯეტში. 
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ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 

დასახელება 
2022 წლის 

გეგმა 
2022 წლის 

ფაქტი 
% 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 2 588,9     2 432,0     94 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს 
უზრუნველყოფა 

391,6     387,9     99 

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება 887,0     771,6     87 

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური 
საშუალებებით დახმარება 

383,3     357,0     93 

აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება 693,2     689,0     99 

გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით 
დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის 
დაფინანსება 

233,8     226,6     97 

სოციალური დაცვა 4 487,7     4 352,2     97 

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 62,6     62,4     100 

დიალიზით დაავადებულთა დახმარება 62,6     62,4     100 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 78,8     70,4     89 

შშმ პირთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (კომუნალურის 
დაფინანსება) 

71,6     63,2     88 

მკვეთრად შშმ ტოტალურ უსინათლოთა გამცილებელი 7,2     7,2     100 

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 2 353,1     2 276,0     97 

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება 1,0     1,0     100 

მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა 540,8     533,1     99 

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება 1 811,3     1 741,9     96 

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა 14,5     14,5     100 

საბრძოლო ოპერაციებსა და საქართველოს ტერიტორიული 
მთიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების მატერიალური დახმარება 

14,5     14,5     100 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 631,3     629,2     100 

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 502,0     501,1     100 

სოციალური დახმარების პროგრამა 85,0     84,8     100 

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების 
დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა 

11,0     11,0     100 

ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა 27,3     27,3     100 

ძალადობის მსხვერპლი სტატუსის მქონე პირთა დახმარების 
პროგრამა 

6,0     5,0     83 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები სოციალური დაცვის სფეროში 1 347,5     1 299,7     96 

სარიტუალო მომსახურებები 23,4     19,3     82 

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე 56,4     36,1     64 

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 1 162,0     1 141,8     98 

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამა 37,2     34,0     91 

დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა 
ოჯახების მატერიალური დახმარება 

10,0     10,0     100 

სტუდენტთა სოციალური დახმარება 58,5     58,5     100 

განმარტება:  

1. შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე - ნოემბერ - დეკემბრის ხარჯის გადახდა აღებული 
ვალდებულების  შესაბამისად ხორციელდება 2023 წლის ბიუჯეტიდან. 

 

 

 



2022  წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში                                                                                      11 

 

 

გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2022 წლის გადასახდელების ნაწილის გეგმამ შეადგინა 104 

594,4 ათ. ლარი, მთლიანმა საკასო ხარჯმა – 90 773,2 ათ. ლარი. კონკრეტული მუხლების მიხედვით: შრომის ანაზღაურება 

დაფინანსდა გეგმის - 99%–ით, საქონელი და მომსახურება – 94%-ით, სასესხო ვალდებულებების პროცენტი – 100%-ით, სუბსიდია – 

99%–ით, გრანტები – 71%-ით, სოციალური უზრუნველყოფა – 95%-ით, სხვა ხარჯები – 77%-ით, არაფინანსური აქტივების ზრდა – 73%-

ით, ვალდებულებების კლება – 100%-ით. 

 

 

 

პროგრამ

. კოდი 
პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა 

2022 წლის 

გეგმა 

2022 წლის 

ფაქტი 

შესრუ

ლება 

% 

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 12 128,5 11 063,8 91% 

01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა 9 112,0 8 355,4 92% 

01 01 01 ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2 058,8 1 600,0 78% 

01 01 02 ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 6 608,6 6 341,3 96% 

01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 354,6 338,2 95% 

01 01 04 საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა 90,0 75,9 84% 

01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 3 016,5 2 708,3 90% 

01 02 01 სარეზერვო ფონდი 302,6 0,0 0% 

01 02 02 
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და 

სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 5,0 0,0 0% 

01 02 03 
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და 

დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა 2 512,5 2 512,5 100% 

01 02 04 მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 116,4 115,8 100% 

01 02 05 ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა 80,0 80,0 100% 

განმარტება:  

1. სარეზერვო ფონდი - 2022 წლის ბიუჯეტში განსაზღვრულ იქნა 1 340,0    ათ. ლარით საიდანაც გადახდამ 
შეადგინა 1 036,7    ათ. ლარმა. 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 01 02 04 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

ა(ა)იპ "ქ.რუსთავის მუნიციპალური არქივი" 
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ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

  მერიის სტრუქტურული ერთეულებიდან და მის ბალანსზე არსებული ორგანიზაციებიდან 
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 გასავლის 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 

 დამუშავებული და აღწერილი 
887 საქმე 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

  

1 
საარქივო ფონდის 

შევსება -1900 
2000  887  

 მიმდინარე წელს დაგეგმილი 
ორგანიზაცია-
დაწესებულებებიდან არ 
შემოვიდა სრულად  
დასამუშავებელი 
დოკუმენტაცია. 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა 01 02 05 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

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

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

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 

 სრულად დასრულდა ორი 
პროექტი. განხორციელების 
პროცესშია ოთხი პროექტი 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
2021 წელს განხორციელდა 3 
ინვესტიცია  

2022 წელს 
დაგეგმილია 2 
პროექტის 
განხორციელება 

 სრულად 
დასრულდა ორი 
პროექტი 

  განხორციელების 
პროცესშია ოთხი პროექტი 
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პროგრამ
. კოდი 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა 
2022 წლის 

გეგმა 
2022 წლის 

ფაქტი 

შესრუ
ლება 

% 

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 45 798,4 36 807,7 80% 

02 01 
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 

7 893,6 6 472,9 82% 

02 01 01 
გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 

6 231,9 4 851,9 78% 

02 01 02 გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება 1 049,6 1 014,6 97% 

02 01 03 
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 

612,1 606,4 99% 

02 02 
წყლის სისტემების განვითარება 

321,0 290,7 91% 

02 02 01 
სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა 

321,0 290,7 91% 

02 03 გარე განათება 1 812,0 1 801,0 99% 

02 03 01 გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა 1 812,0 1 801,0 99% 

02 04 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია 12 293,3 8 717,5 71% 

02 04 01 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 3 385,7 2 226,0 66% 

02 04 02 საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია 1 521,8 1 385,4 91% 

02 04 03 
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია 

2 498,8 351,0 14% 

02 04 04 
მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების 

რეაბილიტაცია 4 886,9 4 755,0 97% 

02 05 
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 

3 103,3 2 945,8 95% 

02 06 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 13 702,2 10 019,7 73% 

02 06 01 
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-

პატრონობა 13 494,7 9 812,6 73% 

02 06 02 სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა 207,6 207,1 100% 

02 07 
მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება 

4 826,8 4 809,2 100% 

02 08 
საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 

367,9 366,9 100% 

02 09 
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების 

ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა 658,4 587,7 89% 

02 10 
რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა 

813,4 789,9 97% 

02 11 
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 

6,5 6,5 100% 
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ქვეპროგრამი დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 02 01 01 

ქვეპროგრამი 
განმახორციელებელი 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის საგზაო 
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და  შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა 
საჭიროებების გათვალისწინებით გზების ადაპტირება კომფორტული და 
თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემოს შექმნის მიზნით 

აღნიშნული თანხით განხორციელდა: 
1) ქ. რუსთავში ფიროსმანის ქუჩის #31, 33, 35, 37, 37ა შიდა ეზოების ტერიტორიის 
კეთილმოწყობის და ოდიშარიას, 1-ლი მაისისა და გაგარინის (ფიროსმანის ქუჩიდან 
მშენებელთა ქუჩის კვეთამდე) ქუჩებზე ტროტუარის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა; 
2) ქ. რუსთავში მე-16 მკ.რ-ში N5 და N8 კორპუსებს შორის შიდა ეზოს გზის საფარისა და 
სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა; 
3) ქალაქ რუსთავში, შარტავას გამზ. #19 კორპუსიდან მე-20 მკ/რ-ნის #1 კორპუსამდე 
ტროტუარის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა; 
4) ქ. რუსთავში, მე-16 მ/რ სტამბულის ბაზრის მ/ტ ბეტონის გზის, ტროტუარისა და სანიაღვრე 
სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა; 
5) ქ. რუსთავში, ბოსტან-ქალაქის #5, 5ა, 5ბ, 5გ, 7 შიდა ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოების 
შესყიდვა; 
6) ქალაქ რუსთავში, თამარ მეფის სახელობის, ჟიული შარტავას სახელობისა და შოთა 
რუსთაველის სახელობის მოედნების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა; 
7) ქ. რუსთავში 9 ძმა ხერხეულიძის, გურამიშვილის, ლერმონტოვის და შევჩენკოს ქუჩების 
გზის, ტროტუარების და სანიაღვრე სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების და გაზონის, გარე 
განათებისა და სარწყავი სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა; 
8) ქალაქ რუსთავში, კონსტიტუციისა და ქაშაკაშვილის ქუჩებზე ტროტუარების, გარე 
განათების, გაზონის, სარწყავი სისტემისა და მშენებელთა ქუჩაზე საგზაო საფარის, 
ტროტუარების, გარე განათების, გაზონისა და სარწყავი სისტემის მოწყობის სამუშაოების 
შესყიდვა; 
9) ქ. რუსთავში, ჰამლეტ გონაშვილის, გოგი დოლიძისა და ჩოხელის ქუჩის მიმდებარედ გზის 
მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა; 
10) ქალაქ რუსთავში რუსთაველის ქუჩის ფასადების (ტროტუარებით), მერიის მიმდებარე 
ტერიტორიის კეთილმოწყობა (ტროტუარები) და ჭავჭავაძის ქუჩის ტროტუარების მოწყობის 
სამუშაოების შესყიდვა; 

მოსალოდნელი შუალედური 
შედეგი 

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

მიღწეული 
შუალედური შედეგი 

 ქ. რუსთავის ადგილობრივი 
მნიშვენელობის გზების დიდი 
ნაწილი რეაბილიტირებულია, 
შექმნილია უსაფრთხო და 
კომფორტული გადაადგილების 
პირობები და 
უზრუნველყოფილია 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება პროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია 
და ინფრასტრუქტურა;                                                       
მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და 
დასახლებები 

გენდერული დიახ 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 

დაგეგმილი 
მაჩვენებელ

ი 

მიღწეული 
მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი (%/აღწერა) 

1 

ქალაქში 
რეაბილიტირებული 

გზების საერთო 
სიგრძე - 3200  

3750 7200 მ  

 2022 წელს რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახურის აქტივობამ და 
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დამატებითი პროექტების 
რაოდენობის გაზრდამ 
განაპირობა აღნიშნული შედეგი. 

2 

ქალაქში 
რეაბილიტირებული 
ქუჩების რაოდენობა 

- 6  

10 22 ქუჩა  

2022 წელს რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახურის აქტივობამ და 
დამატებითი პროექტების 
რაოდენობის გაზრდამ 
განაპირობა აღნიშნული შედეგი. 

3 
მოწყობილი 

სანიაღვრა არხების 
საერთო სიგრძე -150 

480 2075 მ.  

2022 წელს რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახურის აქტივობამ და 
დამატებითი პროექტების 
რაოდენობის გაზრდამ 
განაპირობა აღნიშნული შედეგი. 

4 

მოწყობილი 
ტროტუარების 

საერთო სიგრძე - 
5016 

4810 9308 მ.  

2022 წელს რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახურის აქტივობამ და 
დამატებითი პროექტების 
რაოდენობის გაზრდამ 
განაპირობა აღნიშნული შედეგი. 

 
 
 

ქვეპროგრამი დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება 02 01 02 

ქვეპროგრამი 
განმახორციელებელი 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

გზების მიმდინარე შეკეთება საექსპლუატაციო ვადის გახანგრძლივებისა და უსაფრთხო 
გადაადგილებისთვის 

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.  

მოსალოდნელი შუალედური 
შედეგი 

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

მიღწეული 
შუალედური შედეგი 

 შექმნილია უსაფრთხო 
და კომფორტული 
გადაადგილებისთვის 
პირობები. 
გაზრდილია გზების 
ექსპლუატაციის 
პერიოდი. 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება პროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა;                                                       
მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და 
დასახლებები 

გენდერული დიახ 
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დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 

ორმოულად 
შეკეთებული  

გზების ფართობი -
11 850 მ² 

5000 მ² 4190 მ²  

ორმულად 
შეკეთებული გზების 
სამუშაოების 
რაოდებობის წინასწარ 
განსაზღვა 
შეუძლებელია, 
საჭიროებიდან 
გამომდინარე 
რეალბილიტირდა 
აღნიშნული 
მოცულობის 
დაზიანებული 
ა/ბეტონის საფარი 

2 

გზებისა და ქუჩების 
საერთო 

რაოდენობა, 
რომლის მოვლა-

პატრონობა ხდება 
რუსთავის მაშტაბით  

გზებისა და ქუჩების 
საერთო 

რაოდენობა, 
რომლის მოვლა-

პატრონობა ხდება 
რუსთავის 

მასშტაბით 

მოვლა-პატრონობის 
სამუშაოები 

ხორციელდება 
მთლიანად 
ქ.რუსთავის 
მასშტაბით 

  

 
 
 
 
 

ქვეპროგრამი დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება  (კამერების შეძენა) 02 01 03 01 

ქვეპროგრამი 
განმახორციელებელი 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

ქალაქ რუსთავში უსაფრთხო გარემოს კიდევ უფრო გაუმჯობესება 

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. 

მოსალოდნელი 
შუალედური შედეგი 

აღნიშნული პროგრამის 
განხორციელებით, დამონტაჟდება 
სიჩქარის მაკონტროლებელი კამერები, 
რაც ხელს შეიწყობა ქალაქში 
უსაფრთხო გარემოს კიდევ უფრო 
გაუმჯობესებას 

მიღწეული 
შუალედური შედეგი 

 შეძენილი, დამონტაჟებული 
და ექსპლოატაციაში შესული 
კამერები, რაც ხელს შეუწყობს 
ქალაქში უსაფრთხო გარემოს 
კიდევ უფრო გაუმჯობესებას 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი 
(SDG), რომლის 
მიღწევასაც ემსახურება 
პროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა;                                                       
მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და 
დასახლებები 

გენდერული დიახ 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
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N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 

ქალაქის 
მასშტაბით 
მოწყობილი 

სიჩქარის 
მაკონტროლებე
ლი კამერები - 

67 

34 ერთეული 
კამერა 

11 ერთეული კამერა  

 დაგეგმილი მაჩვენებლის 23 
და დამატებით 82 სიჩქარის 
მაკონტროლებელი კამერა 
მოეწყობა 2023 წელს. 

 
 
 

ქვეპროგრამი დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება (მოვლა-პატრონობა) 02 01 03 02 

ქვეპროგრამი 
განმახორციელებელი 

ა(ა)იპ "რუსთავსერვის ცენტრი" 

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქში მოძრაობის მოწესრიგებისა და 
მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის არსებული გადასასვლელებისა და საგზაო ნიშნების 
მოვლა-პატრონობა, შეკეთება, ახალი ნიშნების დამატება. ქვეპროგრამის ფარგლებში 
დაფინანსდება არსებული ნიშნებისა და გადასასვლელების, ბორდიურების მოვლა-
პატრონობა, გარდა ამისა გაკეთდება საჭიროების შესაბამისად სხვადასხვა ლოკაციებზეც 
ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება საპატრულო პოლიციის მოთხოვნის შესაბამისად. 
იხაზება ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 
საგზაო მოძრაობის ორგანიზება სკოლებთან, საბავშვო ბაღებთა, სკვერებთან და პარკებთან 
და სპორტულ ობიექტებთან და სკოლისგარეშე დაწესებულებების შენობებთან. ასევე 
დაიხაზება ქალაქში არსებული ცენტრალური ქუჩები, აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 18 
თანამშრომელი. 

მოსალოდნელი შუალედური 
შედეგი 

მთელი წლის მანძილზე მოწესრიგებულია 
ქალაქში არსებული საგზაო ნიშნები და 
დახაზული გადასასვლელები,დაცულია 
ტრანსპორტისა და მოსახლეობის უსაფრთხო 
გადაადგილება 

მიღწეული 
შუალედური 

შედეგი 

 მოწესრიგებული 
საგზაო ნიშნები და 
გადასასვლელები, 
მოსახლეობის 
კმაყოფილება 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება პროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა;                                                       
მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 

გენდერული დიახ 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი მაჩვენებელი 

მიღწეული 
მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
გამოცვლილი 

საგზაო ნიშნები - 30 
50 50  

საჭიროების და 
მოთხოვნის 
საფუძველზე ხდება 
ახალი საგზაო 
ნიშნების მონტაჟი 

2 
ახალი საგზაო 

ნიშნების დამატება - 
200 

300 83  

შესყიდულია, 
საჭიროების და 
მოთხოვნის 
საფუძველზე ხდება 
ახალი საგზაო 
ნიშნების მონტაჟი 

3 
საპარკინგე ზონების 

დახაზვა - 14 
14 6  

უსაფრთხო 
გადადგილების 
გათვალისწინებით 
მოთხოვნა იყო 
გადასასვლელების 
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დახაზვასთან 
დაკავშირებით, 
შესაბამისად 
რესურსი 
გადანაწილდა 
მოთხოვნის 
საფუძველზე 

4 
გადასასვლელებისა  

დახაზვა - 12 
20 45  

ძირითადი 
მოთხოვნა იყო 
სკოლებსა და 
ბაღებთან 
გადასასვლელების 
დახზვა, რაც 
შესაბამისად 
განხორციელდა 

 
 
 

ქვეპროგრამი დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია 02 02 01 01 

ქვეპროგრამი 
განმახორციელებელი 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

პროგრამის მიზანია ობიექტებისთვის  ჩატარებული სამუშაოებით კომფორტული და 
უსაფრთხო გარემო შეიქმნას მაცხოვრებლებისთვის 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: 
1). მე-7 მკრ N25, 26, 27 კორპუსების დრენაჟის მოწყობა; 
2). თოდრის N9 კორპუსთან დრენაჟის მოწყობა; 

მოსალოდნელი შუალედური 
შედეგი 

მოწესრიგებული 
ინფრასტრუქტურის შედეგად, 
ადგილობრივ 
მოსახლეობისთვის შეიქმნება 
უსაფრთხო და კომფორტული 
საცხოვრებელი პირობები 

მიღწეული შუალედური 
შედეგი 

მოწესრიგებული 
ინფრასტრუქტურის შედეგად, 
ადგილობრივ 
მოსახლეობისთვის შეიქმნება 
უსაფრთხო და კომფორტული 
საცხოვრებელი პირობები 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, 
ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა;                                                       
მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები 
და დასახლებები 

გენდერული დიახ 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 

წლის მანძილზე 
რეაბილიტირებული 
სანიაღვრე სისტემა 

და ახალი 
სანიაღვრე სისტემის 

გაკეთება- 0 

საჭიროებიდან 
გამომდინარე 

 ქალის 
მაშტაბით 
მოხდა - 4 

მისამართზე 
დრენაჟის 
მოწყობა 

   

 
 
 
 

ქვეპროგრამი დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

სანიაღვრე სისემების მოვლა-პატრონობა 02 02 01 02 

ქვეპროგრამი 
განმახორციელებელი 

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

ქვეპროგრამა მოიცავს  უამინდობის პერიოდში ქალაქში არსებული სანიაღვრე სისტემის 
უსაფრთხო მუშაობისთვის გაწმენდით ღონისძიებებს.ქვეპროგრამის ფარგლებში 
დაფინანსდება არსებული სანიაღვრე სისტემის მოვლა-პატრონობა, რომელიც გულისხმობს 
უამინდობის პერიოდში სანიაღვრე სისტემის გაწმენდას,ასევე პერიოდულად ხდება 
ინსპექტირება და დროული რეაგირება ინსპექტირების შედეგად დადგენილ დაზიანებებზე. 
ხდება სანიაღვრე ჭების დაზიანებული სახურავების შეცვლა. . აღნიშნულ პროგრამას 
ემსახურება 11თანამშრომელი. 

მოსალოდნელი შუალედური 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია 63 კმ სიგრძის 
სანიაღვრე ქსელის გამართულად 
ფუნქციონირება 

მიღწეული 
შუალედური 

შედეგი 

 კმაყოფილი მოსახლეობა 
(სანიაღვრე სისტემების 
მოწესრიგება რათა უხვი ნალექის 
დროს შეძლოს ნალექის ჩადინება 
და გატარება) 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა;                                                       
მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და 
დასახლებები 

გენდერული დიახ 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
ჭების რაოდენობა - 

1750 
1750 1750   

2 
სანიაღვრე სისტემის 

სიგრძე - 62932 
62932 62932  

სრულად გაიწმინდა წლის 
განმავლობაში ყველა 
პრობლემური წერტილი 
 

 
 
 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

გარე განათების ქსელების მოვლა-პატრონობა 02 03 01 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

ა(ა)იპ "რუსთავსერვის ცენრტი" 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის 
შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ  კლიმატურ პირობებში შეძლებს 
უზრუნველყოს გარე განათების შეუფერხებელი მუშაობა. 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 და სადაც არ არის დამონტაჟდება ეკონომიური ნათურები. გარე განათების ქსელი 
სრულად იქნება მოწყობილი პარკებთან და სკვერებთან, საბავშვო ბაღებთან და 
სკოლებთან, სპორტულ და სახელოვნებო ობიექტებთან, რათა ღამის საათებში 
უზრუნველყოფილი იქნეს მოსახლეობის (ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა) 
უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.     პროგრამას ემსახურება15 ადამიანი. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

მოწყობილია გარე განათების 
მდგრადი ქსელი და შექმნილია 
პირობები ღამის საათებში 
მოსახლეობის უსაფრთხო და 
კომფორტული გადაადგილებისთვის   

მიღწეული შედეგი 
მოწესრიგებული ქალაქის 
გარე განათების ქსელი და 
კმაყოფილი მოსახლეობა.  

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
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N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 

წლის განმავლობაში 
ჩანაცვლებული  ახალი 

სანათების 
რაოდენობა(დიოდური) - 

2920 

2 500 2250  
651 ჩანაცვლებული 

ეკონომიური დიოდური 
სანათი 

2 
ახალი ბოძების რაოდენობა 

- 177 
200 119   

3 
ბოძების რაოდენობა 

ქალაქის მასშტაბით  - 6177 
6 377 6296    

4 
შეცვლილი სადენების გრძ.მ 

- 29500 
30 000 12975  

სადენების რაოდენობა 
შეძენილია და აქედან 
გამოყენებულია12 975 

 
 

პროგრამი დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 02 04 01 

ქვეპროგრამი 
განმახორციელებელი 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის 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) მიერთების ხარჯები; 
2) დავით გარეჯის N30ა-ში პანდუსის მოწყობის და კიბის რეაბილიტაციის და პავლე თოდრიას 
I-ლი ჩიხის N3-24_თან და მე-19 მკრ-ნი კორპუსი N9ბ-57_თან პანდუსის მოწყობა; 
3) მე-14 მკრ N10,N11, N12 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების აივნების 
რეაბილიტაცია; 
4) მე-11 მკრ N1 კორპუსის გამაგრება-გაძლიერება; 
5) 9 ძმა ხერხეულიძის ქN14-45 საცხოვრებელი სახლის მიშენების გამაგრება; 
6) ქალაქ რუსთავში ნესტორ გიორგაძის N2-ში  საცხოვრებელი სახლის გამაგრება გაძლიერება; 
7) ჩაპაევის N5-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გაძლიერებე და ფასადის 
რეაბილიტაციის სამუშაოები მთლიანი; 
8) რუსთაველის N11-ში გამაგრება-გაძლიერება: 
9) შპს "საფეხბურთო კლუბი რუსთავი"-ს კუთვნილი სასტუმროს რეაბილიტაცია; 
10) რჩეულიშვილის ქ. N6ა-ში საცხოვრებელი სახლის გამაგრება გაძლიერება (ხანძრის 
შედეგად დაზიანებული შენობა; 
11) თბილისის N26-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება/რეაბილიტაცია 
12) ჯავახიშვილი ქუჩა N1 და  რჩეულიშვილის N2-ში მდებარე  საცხოვრებელი სახლის ფასადის 
რეაბილიტაცია (გამაგრება-გაძლიერება)  სამუშაოები  

მოსალოდნელი საბოლოო 
შედეგი 

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, 
ქალაქ რუსთავში განხორციელდა 
დაზიანებულფასადიანი  შენობების 
რეაბილიტაცია (გამაგრება-გაძლიერება), 
პროექტის ფარგლებში მოხდა 
დაზიანებული კედლების აღდგენა, 
შელესვა და შეღებვა. პროგრამის 
განხორციელების შდეგად შეიქმნა სუფთა 
კომფორტული და მიმზიდველი გარემო 
ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და 
ქალაქის ვიზიტორებისათვის,გაიზარდა 
ინვესტიციები მცირე და საშუალო 
ბიზნესისთვის მოსახლეობისათვის 
ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით,   

მიღწეული 
შუალედური 

შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში 
მოხდება რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე არსებული 
შენობების სრული ან 
ნაწილობრივი 
რეაბილიტაცია 
(გამაგრება/გაძლიერება) 
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გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა;                                                       
მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და 
დასახლებები 

გენდერული დიახ 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი მაჩვენებელი 

მიღწეული 
მაჩვენებელ

ი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 

ქალაქში 
რეაბილიტირებული 

მრავალბინიანი 
საცხოვრებელი 

სახლების 
რაოდენობა - 0 

5 

14 - 
მისამრთზე 
განხორციე

ლდა 
სარეაბილი

ტაციო 
სამუშაოები 

 

 2022 წელს რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების და 
ტრანსპორტის  
სამსახურის აქტივობამ და 
დამატებითი პროექტების 
რაოდენობის გაზრდამ 
განაპირობა აღნიშნული 
შედეგი. 

 
 
 

ქვეპროგრამი დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია  02 04 02 01 

ქვეპროგრამი 
განმახორციელებელი 

ა(ა)იპ  "რუსთავის კორპუსი" 

ქვეპროგრამის 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. 

მოსალოდნელი შუალედური 
შედეგი 

დაზიანებული საცხოვრებელი და 
არასაცხოვრებელი შენობების გადახურვა, 
სახურავების დაზიანების გამო 
მოსახლეობისთვის მიყენებული ზარალის 
მინიმუმადე დაყვანა. მოსახლეობის 
კმაყოფილების დონის ზრდა. აღნიშნული 
ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ 
გაიზრდება მათი ექსპლუატაციის ვადა. 
პროგრამის განხორციელების შემდეგ 
რეაბილიტირებული სახურავი შეამცირებს 
შენობის დაზიანების ხარისხს ცუდი ამინდის 
პირობებში, მოწესრიგებული გადახურვით 
ისარგებლებს კორპუსის ყველა მკვიდრი. 

მიღწეული 
შუალედური შედეგი 

 დადებულია 
ხელშეკრულებები, 
დაწყებულია 
სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები. 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა;                                                       
მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 

გენდერული დიახ 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი მაჩვენებელი 

მიღწეული 
მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
შემოსული 

განცხადებების 
რაოდენობა - 179 

 განცხადება მიღებული -
187 

121   
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2 
დაკმაყოფილებული 

განცხადებების 
რაოდენობა - 71 

დაკმაყოფილებული 
განცხადება - 75 

72   

 
 
 
 

ქვეპროგრამი დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია 02 04 02 02 

ქვეპროგრამი 
განმახორციელებელი 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების 
გადახურვა.  სტიქიის შედეგად დაზიანებული და ამორტიზირებული შენობების სახურავების 
გადახურვა. ლოკაციების შერჩევა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე. 
ქალაქ რუსთავში სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია. სამუშაოები 
განხორციელდება საჭიროებიდან გამომდინარე 

მოსალოდნელი შუალედური 
შედეგი 

დაზიანებული საცხოვრებელი და 
არასაცხოვრებელი შენობების 
გადახურვა, სახურავების დაზიანების 
გამო მოსახლეობისთვის 
მიყენებული ზარალის მინიმუმადე 
დაყვანა. მოსახლეობის 
კმაყოფილების დონის ზრდა. 
აღნიშნული ქვეპროგრამის 
განხორციელების შემდეგ გაიზრდება 
მათი ექსპლუატაციის ვადა. 
პროგრამის განხორციელების შემდეგ 
რეაბილიტირებული სახურავი 
შეამცირებს შენობის დაზიანების 
ხარისხს ცუდი ამინდის პირობებში, 
მოწესრიგებული გადახურვით 
ისარგებლებს კორპუსის ყველა 
მკვიდრი. 

მიღწეული შუალედური 
შედეგი 

 მრავალბინიან სახლებში 
მცხოვრები 
მოქალაქეებისთვის 
შემნილია ნორმალური 
საცხოვრებელი პირობები 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა;                                                       
მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და 
დასახლებები 

გენდერული დიახ 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 

ქალაქში 
რეაბილიტირებული 

მრავალბინიანი 
საცხოვრებელი 

სახლების 
რაოდენობა - 0 

5 

 218 - მისამრთზე 
განხორციელდა 

გადახურვითი 
სამუშაოები 

 

 2022 წლის მანძილზე 
მომხდარმა სტიქიურმა 
(ძლიერი ქარი) მოვლენებმა 
გამსაზღვრა აღნიშნული 
შედეგი 

 
 
 

ქვეპროგრამი დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია 02 04 03 

ქვეპროგრამი 
განმახორციელებელი 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური  
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ქვეპროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

პროგრამის 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). საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ფასადების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია; 
2). შენობების ფასადების რეაბილიტაცია (ქალაქ რუსთავში შოთა რუსთაველის ქუჩაზე 
არსებული საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია); 

მოსალოდნელი შუალედური 
შედეგი 

რეაბილიტირებული საცხოვრებელი 
კორპუსების ფასადები 

მიღწეული 
შუალედური 

შედეგი 

შექმნილია სუფთა კომფორტული 
და მიმზიდველი გარემო 
ადგილობრივი 
მაცხოვრებლებისათვის და 
ქალაქის ვიზიტორებისათვის, 
წახალისებული ადგილობრივი 
მოსახლეობა ეკონომიკური 
საქმიანობის კუთხით 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია 
და ინფრასტრუქტურა;                                                       
მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და 
დასახლებები 

გენდერული დიახ 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 

რეაბილიტირებული 
შენობების 
ფასადების 

რაოდენობა- 0 

30 9   
 2023 წელს დაგეგმილია 
დამატებით 11 საცხოვრებელი 
კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია 

 
 
 
 
 

ქვეპროგრამი დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების ოპერირება 02 04 04 01 

ქვეპროგრამი 
განმახორციელებელი 

ა(ა)იპ "რუსთავის კორპუსი"  

ქვეპროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

ბმა-ს კორპუსების ლიფტების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა. 
საცხოვრებელ კორპუსებში ლიფტების გარკვეული რაოდენობის სრული მოდერნიზაცია და 
ასევე სხვა ლიფტების შეკეთება, დაზიანების აღმოფხვრა. 
საცხოვრებელი კორპუსების უსაფრთხო და კომფორტული ლიფტებით აღჭურვა და მათი 
მოვლა-პატრონობა. 

მოსალოდნელი შუალედური 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია 
გარკვეული რაოდენობის 
ლიფტების სრული 
მოდერნიზაცია და შეკეთება 

მიღწეული შუალედური 
შედეგი 

 შემოსული განცხადებების 
საფუძველზე სარეაბილიტაციო 
ლიფტების მდგომარეობის 
შეფასება, შემდგომი 
რებილიტაციისათვის. 
შესასრულებელი სამუშაოს 
მოცულობის განსაზღვრა. 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა;                                                       
მიზანი 11 - მდგრადი 
ქალაქები და დასახლებები 

გენდერული დიახ 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 
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N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 
ცდომილების მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 
შემოსული 

განცხადებების 
რაოდენობა - 92 

101  51    

2 
დაკმაყოფილებული 

განცხადებების 
რაოდენობა - 17 

18 46   

 
 

ქვეპროგრამი 
დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია 02 04 04 02 

ქვეპროგრამი 
განმახორციელებელი 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა 
და მიზანი 

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში საერთო ჯამში განხორციელდება მეგობრობის გამზირზე 
არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  80  ერთეული ლიფტის რეაბილიტაცია.  

მოსალოდნელი 
შუალედური შედეგი 

უზრუნველყოფილია გარკვეული 
რაოდენობის ლიფტების სრული 
მოდერნიზაცია და შეკეთება 

მიღწეული შუალედური 
შედეგი 

აღნიშნულ შენობებში 
მოეწყო  მოსახლეობისათვის 
უსაფრთხო და კომფორტული 
გადაადგილების საშუალება,  

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი 
(SDG), რომლის 
მიღწევასაც ემსახურება 
ქვეპროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა;                                                       
მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და 
დასახლებები 

გენდერული დიახ 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის 
შეფასების ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 
ცდომილების მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 
რეაბილიტირ

ებული 
ლიფტები - 30 

50 
რეაბილიტირებულ

ია 80 ერთეული 
ლიფტი 

  

 
 

პროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარება  02 05 

პროგრამის 
განმახორციელებელი 

ა(ა)იპ ,,რუსთავის კორპუსი" 

პროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

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 ააიპ „რუსთავის კორპუსთან“ შემდგომ ჩართულობას, ბმა-ს მხრიდან  
წამოსული ინიციატივების გაჟღერებას.     ბმა-ს მხრიდან ახალი ინციატივების მობილიზება.                              
ბინათმესაკუთრეთა საკუთრებაში არსებული ქონების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა, მათ 
შორის: 
ბმა-ს ტერიტორიაზე გარე საკანალიზაციო სისტემის და სანიაღვრე ქსელის  რეაბილიტაცია; 
შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება;  
სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი-თანადაფინანსება 10%; 
სადარბაზოს შიდა რემონტი - თანადაფინანსება 10%; (სოცილურად დაუცველებისთვის 63 000 
ქულიდან) თანადაფინანსება 0%. 
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%; 
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ადგილობრივი ინიციატივების ხელშეწყობა-ბმა-ს მხრიდან წამოსული ინიციატივები. 
ლიფტების სამანქანოს მოწყობა; 
კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია - თანადაფინანსება 2%.  

დაგეგემილი საბოლოო 
შედეგი 

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

მიღწეული 
შედეგი 

 რეგისტრირებული 
თავმჯდომარეები; 
საცხოვრებელ მშენობებში 
ინფრასტრუქტურის 
გასაუმჯობესებლად 
დაწყებული სამუშაოები. 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 

 შიდა 
წყალკანალიზაციის 
გაყვანილობის შეკეთება 
- დაკმაყოფილებული 
განხადება - 26 

დაკმაყოფილებული 
განხადება - 27 

 118     

2 

გარე წყალკანალიზაციის 
გაყვანილობის შეკეთება 
- დაკმაყოფილებული 
განხადება - 20 

დაკმაყოფილებული 
განხადება - 21 

19     

3 

სადარბაზოს კარების 
დამზადება და მონტაჟი - 
დაკმაყოფილებული 
განხადება - 22 

დაკმაყოფილებული 
განხადება - 24 

45     

4 

სადრბაზოს შიდა 
რემონტი - 
დაკმაყოფილებული 
განხადება - 18 

დაკმაყოფილებული 
განხადება - 19 

19     

5 

პანელოვან შენობებში 
სართულშუა 
ნაპრალების 
რეაბილიტაცია - 
დაკმაყოფილებული 
განხადება - 5 

დაკმაყოფილებული 
განხადება - 6 

6     

 
 

ქვეპროგრამი დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია 02 06 01 01 

ქვეპროგრამი 
განმახორციელებელი 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური  

ქვეპროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში ახლად მოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის გაჩნდება 
კომფორტული,მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა და 
ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა. 
აღნიშნული თანხით განხორციელდება: 
1). ქალაქ რუსთავში, დ. კლდიაშვილის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია და 
მედიათეკის მშენებლობა; 
2). ქ. რუსთავში ლერმონტოვის #5-7-თან, მე-12 მკ/რ-ში #24-თან და თოდრიას #7-თან სკვერის 
მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა (მრავალწლიანი);  
3). ქ. რუსთავში, მე-19 მ/რ #12 მ/ტ, 21-ე მ/რ #11 მ/ტ და შარტავას #15-თან სკვერების მოწყობის 
სამუშაოების შესყიდვა (მრავალწლიანი); 
4). ქ. რუსთავში, მე-20 მ/რ #15 კორპუსთან სკვერისა და შარტავას N7-ში შემეცნებითი 
ფანჩატურის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა (მრავალწლიანი); 
5). მე-8 მკ/ნ 2-ის მიმდებარედ მრავალფუნქციური სათემო სკვერის მოწყობის (სკამები, 
განათება, გამწვანება, საბავშვო და სპორტული მოედნები, ფანჩატური) სამუშაოები; 
6). ჩეხოვის N8-სთან სკვერის; 
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7). მესხიშვილის 11-13 თან სკვერის მოწყობა; 
8). ქალაქის შემოსასვლელის (სკვერი); 
9). დიდების მემორიალის მოპირდაპირედ არსებული (მეგობრობის გამზირის მიმდებარედ -
საგამოფენო სივრცე) - სკვერის რეაბილიტაცია; 
10). დიდების მემორიალის მიმდებარედ არსებული სკვერის სარეაბილიტაციო (ცურტაველის 
ქუჩა) - სამუშაოები; 
11). ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა; 
12). მე-8 მკრ N12-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა; 
13). მე-18 და მე-19 მ/რ-ებ შორის სკვერის მოწყობ 

მოსალოდნელი შუალედური 
შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე   სკვერების მოწყობა, 
ასევე აღნიშნული პროგრამის 
ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა 
ლოკაციაზე, კერძოდ საცხოვრებელი 
კორპუსების შიდა ეზოებში სკვერების 
მოწყობა.  

მიღწეული შუალედური 
შედეგი 

  აღდგენილი და ახლად 
მოწყობილია სკვერები, 
მოსახლეობისთვის 
შექმნილია 
კომფორტული და  
მიმზიდველი 
დასასვენებელი გარემო 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება პროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა;                                                       
მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და 
დასახლებები 

გენდერული დიახ 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 
ცდომილების 

მაჩვენებელი (%/აღწერა) 

1 
21 წლის ბოლომდე 
განხორციელდება 

12 სკვერის მოწყობა 
5 

მოეწყო 
(რეაბილიტირდ
ა) 18 ერთეული 

სკვერი 

 

 2022 წელს რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის 
მერიის 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების და 
ტრანსპორტის  
სამსახურის აქტივობამ 
და დამატებითი 
პროექტების 
რაოდენობის გაზრდამ 
განაპირობა აღნიშნული 
შედეგი. 

 
 
 

ქვეპროგრამი დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-პატრონობა 02 06 01 02 

ქვეპროგრამი განმახორციელებელი ა(ა)იპ "რუსთავსერვის ცენტრი" 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი 

ვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქალაქში არსებული სკვერების მოვლა-
პატრონობა, რაც გულისხმობს სკვერებში დასასვენებელი სივრცეების რეაბილიტაციას, 
დასასვენებელი სკამების აღდგენას და  ახალი სკამების დამატებას, სანაგვე ურნების 
დადგმას და სანათების აღდგენას.  ქვეპორგრამას ემსახურება 92 ადამიანი. 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 

წლის განმავლობაში მრავასართულიანი 
სახლების ეზოებში დასასვენებელი სკამების 
განთავსება, მოვლილი და აღდგენილი 
სკვერები, არსებული სკვერების და პარკების 
იერსახის შენარჩუნება. 

მიღწეული 
შუალედური შედეგი 

  
მოვლილი და 
აღდგენილი 
სკვერები და 
დასასვენებელ
ი სივრცეები.  
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გაეროს მდგრადი განვითარების 
მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება პროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა;                                                       
მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და 
დასახლებები 

გენდერული დიახ 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
მოწესრიგებული 

სივრცეები - 4 
9 9 5%  

 
 
 
 
 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული კოდი) 

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა   02 06 02 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

 ა(ა)იპ "რუსთავსერვის ცენტრი" 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და 
მიზანი 

ქვეპროგრამის ქალაქ რუსთავში დაგეგმილი სადღესასწაულო ღონისძიებების 
ტექნიკური უზრუნველყოფა 

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 
საახალწლოდ დღესასწაულისთვის 
დეკორაციებით მორთულია ქალაქი 

მიღწეული 
შედეგი 

  
სადღესასწაულო
თ მორთული 
ქუჩები  

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 
განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
საახალწლო დეკორაციებით 

მორთული ქუჩები 

საახალწლო 
დეკორაციებით 

მორთული ქუჩები 

 საახალწლო 
დეკორაციებით 
მორთული ქუჩები 

    

 
 
 
 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის სუბსიდირება  02 07 01 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

შპს "რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო" 
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ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

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  ავტობუს: №1 ავტობუსზე მუშაობს 
6 ავტობუსი.   №2 ავტობუსზე მუშაობს 5 ავტობუსი.   №3 ავტობუსზე მუშაობს 5 ავტობუსი.   №4 
ავტობუსზე მუშაობს 5 ავტობუსი.  №5 ავტობუსზე მუშაობს 4 ავტობუსი. №6 ავტობუსზე 
მუშაობს 4 ავტობუსი. №7 ავტობუსზე მუშაობს 6 ავტობუსი და 5 რეზერვი ავტობუსი.  სულ 
დასაქმებულია 243 თანამშრომელი; მათ შორის 100 მღოლი, კორტროლიორი 39 
თანამშრომელი. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

ავტოტრანსპორტის საწარმოში 
მომუშავე ტრანსპორტის მოვლა-
პატრონობა, განვითარება და 
შიდა საქალატო ტრანსპორტის 
მოდერნიზაცია. 

მიღწეული შედეგი 

ქალაქ რუსთავს მოემსახურა შიდა 
საქალაქო და საქალაქთაშორისო 
მარშრუტზე, 40  ერთეული 
გამართულად ფუნქციორებადი 
სატრანსპორტო საშუალება. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
2021 წელს ქალაქს 
ემსახურებოდა 40 
ერთეული ავტობუსი 

2022  წელს ქალაქს 
ემსახურება 40 
ერთეული ახალი 
ავტობუსი 

2022 წ ქალაქს 
მოემსახურება 40 
ერთეული ავტობუსი  

   

 
 
 
 
 

პროგრამი დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 02 08 

პროგრამი განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

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) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა.  

მოსალოდნელი საბოლოო 
შედეგი 

მომზადდება შესასრულებელი 
ინფრასტრუქტურული სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაცია 

მიღწეული საბოლოო 
შედეგი 

 ელექტრონული 
ტენდერის 
საშუალებით მოხდა 
საპროექტო ფირმის 
შერჩევა, რომელმაც 
2022 წლის მანძილზე 
სამსახურის 
მოთხოვნის 
შესაბამისად 
დააპროექტა 
ობიექტები, რომლის 
შემდგომაც 
მნიშვნელოვანი და 
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საჭირო პროექტები 
იქნა მზად და 
ფინანსების მოძიების 
შემდგომ უმოკლეს 
ვადებში მოხდა მათი 
განხორციელება 

გაეროს მდგრადი განვითარების 
მიზანი (SDG), რომლის 
მიღწევასაც ემსახურება 
ქვეპროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია 
და ინფრასტრუქტურა;                                                       
მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და 
დასახლებები 

გენდერული დიახ 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 
ცდომილების მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 

მომზადებული 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

რაოდენობა ა - 44 

საჭიროებიდან 
გამომდინარე 

მომზადდა 36 
საპროექტო 

სახარჯთაღრი
ცხვო 

დოკუმენტაცი
ა  

   

 
 
 

პროგრამი დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა 
02 09 01 

პროგრამი 
განმახორციელებელი 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

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) ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 2019-2020-2021 წლებში განსახორციელებელ 
ინფრასტრუქტურულ სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევის 
(ინსპექტირების ანგარიშის (ექსპერტიზა) დამზადების მომსახურება) შესყიდვა; 
2) ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 2022-2023-2024 წლებში განსახორციელებელ 
ინფრასტრუქტურულ სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევის 
(ინსპექტირების ანგარიშის (ექსპერტიზა) დამზადების მომსახურება) შესყიდვა; 

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 
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. 

მოსალოდნელი საბოლოო 
შედეგი 

1.ინფრასტრუქტურული სამუშაოების 
განხორციელების მიზნით უზრუნველყოფილი 
შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და 
მოცულობის შესაბამისობის  კონტროლი. 
პროგრამის მიზანია სრულყოს პროექტების 
დამზადების პროცესი და მინიმუმადე იყოს 
დაყვანილი დაპროექტების სტადიაზე შესაძლო 
შეცდომები, რაც პროექტს მაქსიმალურად 

მიღწეული საბოლოო 
შედეგი 

 ინსპექტირებამ 
ხელი შეუწყო 
შესრულებული 
სამუშოების 
სამუშაო 
პროცესის მაღალ 
დონეზე 
წარმართვას 



2022  წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში                                                                                      30 

 

დააახლოებს არსებულ რეალობასთან, 
შემრულებელს გაუმარტივებს საქმეს და 
2.მინიმალური დანახარჯებით მოხდება 
პროექტების განხორციელება. ასევე შეამცირებს 
მზა პროექტებში ცვლილებების რაოდენობას. 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა;                                                       
მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 

გენდერული არა 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი მაჩვენებელი 

მიღწეული 
მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 

დაქირავებული 
კომპანიის მიერ 
მომზადებული 
ინსპექტირების 

ანგარიშების 
რაოდენობა 

საჭიროებიდან 
გამომდინარე 

მომზადდა 197 
ინსპექტირების 

ანგარიში  

   

 
 
 

პროგრამი დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

ექსპერტიზის ხარჯები 02 09 02 

პროგრამი 
განმახორციელებელი 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება  ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე 
წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების 
ოპტიმიზაციას.  
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 ნაკლები 
ღირებულების მქონე ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სამუშაოებზე ექსპერტიზის 
დასკვნის მომზადებას 
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. 

მოსალოდნელი საბოლოო 
შედეგი 

1.ინფრასტრუქტურული სამუშაოების 
განხორციელების მიზნით უზრუნველყოფილია 
შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და 
მოცულობის შესაბამისობის  კონტროლი. 
პროგრამის მიზანია სრულყოს პროექტების 
დამზადების პროცესი და მინიმუმადე იყოს 
დაყვანილი დაპროექტების სტადიაზე შესაძლო 
შეცდომები, რაც პროექტს მაქსიმალურად 
დააახლოებს არსებულ რეალობასთან, 
შემრულებელს გაუმარტივებს საქმეს და 
2.მინიმალური დანახარჯებით მოხდება 
პროექტების განხორციელება. ასევე შეამცირებს 
მზა პროექტებში ცვლილებების რაოდენობას. 

მიღწეული საბოლოო 
შედეგი 

ინფრასტრუქტურ
ული სამუშაოების 
განხორციელების 
მიზნით 
უზრუნველყოფი
ლი 
შესრულებული 
სამუშაოების 
ხარისხის და 
მოცულობის 
შესაბამისობის  
კონტროლი 
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გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა;                                                       
მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 

გენდერული არა 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი მაჩვენებელი 

მიღწეული 
მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 

დაქირავებული 
კომპანიის მიერ 
მომზადებული 
ინსპექტირების 

ანგარიშების 
რაოდენობა 

საჭიროებიდან 
გამომდინარე 

მომზადდა 48 
ინსპექტირების 

ანგარიში 

   

 
 
 

პროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა 02 10 

პროგრამის 
განმახორციელებელი 

ა(ა)იპ "რუსთავის კორპუსი" 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 
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 
 ადმინისტრაციის 
ეფექტური 
მუშაობა 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
განხილული 

განცხადებების 
რაოდენობა - 786 

825 881    

2 
დაკმაყოფილებული 

განცხადებების 
რაოდენობა - 333 

349 391    
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პროგრამ
. კოდი 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა 
2022 წლის 

გეგმა 
2022 წლის 

ფაქტი 

შესრუ
ლება 

% 

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 8 245,1 8 052,7 98% 

03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 4 857,3 4 774,4 98% 

03 02 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება 2 083,4 2 024,6 97% 

03 03 ცხოველთა მონიტორინგი 600 559,4 93% 

03 04 რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა 704,4 694,3 99% 

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 03 01 

პროგრამის 
გამახორციელებელი 

ა(ა)იპ ,,რუსთავსერვის ცენტრი"    

პროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

ქალაქში კომფორტული გარემოს შექმნისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია 
ტერიტორიაზე სანიტარულ სისუფთავეს. შესაბამისად, საჭიროა ქალაქის ტერიტორიის 
ყოველდღიური დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ტერიტორიიდან. არსებული 
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შემკრები კონტეინერების მოვლა-პატრონობა, რაც 
გულისხმობს დაახლოებით ყოველდღიურად 85 ტონა მოცულობის ნარჩენების გატანას, 
აღნიშნულ მომსახურებას ემსახურება სპეც.მანქანები, ასევე ყოველდღიურად ხდება 
1686700 კვ/მ ტერიტორიის დასუფთავება და შეგროვებული ნარჩენების გატანა შ.პ.ს 
"ავტომობილი 2003"-ს ტერიტორიაზე. ასევე საჭიროების შემთხვევაში ხორციელდება 
ტექნიკური მარილის მოყრა სავალ პერიმეტრზე. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 386 
თანამშრომელი და  პროგრამა მოიცავს სამსახურის ფუნქციონირებისათვის ყველა საჭირო 
ხარჯს. 

დაგეგემილი საბოლოო 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია მუნიციპალური 
ნარჩენების მართვა და მოწესრიგებული და 
დასუფთავებულია ქალაქის ქუჩები 

მიღწეული 
შედეგი 

 დასუფთავებული ქალაქი 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 
განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 

საზოგადოებრივი 
სივრცეების ფართობი, 

რომლის დაგვა-
დასუფთავებაც ხდება - 
დასუფთავდა 1686700 

მ/კვ 

დასუფთავდა 1686700 
მ/კვ 

დასუფთავდა 1 686 
700 მ/კვ  

ყოვლდღიურად 
 

ახალ რუსთავში მაღლივი 
კორპუსების ეზოებში 

ხდება ყოველკვირეულად 
დასუფთავება 

2 

ქუჩების %, სადაც 
უზრუნველყოფილია 
დაგვა-დასუფთავების 

მომსახურება - 90% 

90,00% 95%  

ახალი რუსთავის 
მაღლივი კორპუსების 

ეზოების დაგვა 
დასუფთავების ახალი 
პროგრამა ამოქმედდა 

3 

დასახლებულ პუნქტებში 
განთავსებული 
კონტეინერების 

რაოდენობა - 1095 (1100 
ლიტრიანი) 613 (240 

ლიტრიანი) 

1095 (1100 
ლიტრიანი)613 (240 

ლიტრიანი) 

1095 (1100 
ლიტრიანი) 613 (240 

ლიტრიანი) 
 

შეძენილია 300 ერთეული 
1100 250 ცალი, 240   
ლირიანი 50 ცალი 
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4 

წლის განმავლობაში 
ნაგავსაყრელზე 

გატანილი ნარჩენების 
ოდენობა - 36000 ტონა 

36000 ტონა 32 200ტ    

5 

დასახლებულ პუნქტებში 
განლაგებული 

კონტეინერების 
რაოდენობის შეფარდება 

მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობის 

რაოდენობასთან - 13 

13 13    

 
 

პროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა,განვითარება   03 02 

პროგრამის 
განმახორციელებელი 

ა(ა)იპ "რუსთავსერვის ცენტრი" 

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

  ქალაქის გავითარებისა და ეკოლოგიისთვის მნიშვნელოვანი როლი უკავია მწვანე 
საფარის მოვლა-პატრონობას. შესაბამისად აუცილებელია ყოველდღიურად მწვანე 
საფარის მოვლა, მორწყვა, განახლება, რაც გულისხმობს სეზონზე ხეებისა და ყვავილების 
დარგვას, ბალახის დათესვას, ხეების შეთეთრებას, მოჭრა-გადაბელვას. მოძველებული 
სარწყავი სისტემის აღდგენას და ახალი სარწყავი სისტემის გაყვანას, პარკის და სკვერების 
მოვლა-პატრონობას,                                                                                                                                                                                                              
ასევე ჩვენს სისტემაში შემავალი ობიექტების დაცვა.აღნინშულ პროგრამას ემსახურება 148 
თანამშრომელი. 

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი 

მოვლილი მწვანე ნარგავები და განახლებული 
მწვანე საფარი,მოწესრიგებული სარწყავი 
სისტემა,ყვავილებით მორთული 
გაზონები,გათიბული პარკი და სკვერები 

მიღწეული 
შედეგი 

მოვლილი მწვანე 
ნარგავები,გათიბული 

პარკი და 
სკვერები,კმაყოფილი 

მოსახლეობა. 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
წლის განმავლობაში 

მოწესრიგებული ქალაქის 
მწვანე საფარი( ხეები) -133370 

150000 150000     

2 

წლის განმავლობაში 
მოწესრიგებული ქალაქის 
მწვანე საფარი(სარწყავი 

სისტემა) -23000 

25000 26 000   

დამონტაჟდა ახალი 
სარწყავი სისტემა 

ახალ რუსთავსა და 
ძველ რუსთავს შორის 

ხიდზე 3000 მეტრი 

3 

წლის განმავლობაში 
მოწესრიგებული ქალაქის 
მწვანე საფარი(ბალახი) - 

165000 

165000 165 000   

სეზონურად სრულად 
ითიბება გაზონები 

საზოგადოებრივ 
სივრცეებში 

 
 
 
 

პროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

ცხოველთა მონიტორინგი 03 03 

პროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

ა(ა)იპ ,,ქალაქ რუსთავის ცხოველთა მონიტორინგის ცენტერი" 
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პროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

პროგრამის 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  35 თანამშრომელი  8-ქალი და 27 კაცი. 

დაგეგემილი საბოლოო 
შედეგი 

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

მიღწეული 
შედეგი 

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

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
 სტერილიზებულია- 

600  
1 000  1120    

2 
 კასტრირებულია - 

500  
1 000  574    

3 
 ვაქცინირებულია - 

1200  
2 200  1715    

 
 

პროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა  03 04 

პროგრამის 
განმახორციელებელი 

ა(ა)იპ „რუსთავსერვის ცენტრი“    

პროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

სამსახურის სრულყოფილი ფუნქციონირება და დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობების 
შესრულება. 

დაგეგემილი საბოლოო 
შედეგი 

თანამშრომელთა კვალიფიციური 
გადამზადება უკეთესი ხარისხისა და მეტი 
ეფექტიანობის მისაღებად. 

მიღწეული შედეგი 
 გადამზადებული 
კადრები 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
გადამზადებულ 

თანამშრომელთა 
რაოდენობა - 1 

5 6     
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პროგრამ
. კოდი 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა 
2022 წლის 

გეგმა 
2022 წლის 

ფაქტი 

შესრუ
ლება 

% 

04 00 განათლება 18 158,7 16,592,0 92% 

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 12 593,8 12 438,3 99% 

04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 3 400,7 2 333,6 69% 

04 03 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა 750,7 746,0 99% 

04 04 
საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა/რეაბილიტაცია 
812,1 474,0 60% 

04 05 სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება 527,0 525,6 100% 

04 06 
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ოქროს მედალზე 

კურსდამთავრებულთა წახალისების პროგრამა 
74,5 74,5 100% 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა     04 01 

პროგრამის 
განმახორციელებელი 

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

პროგრამის აღწერა და მიზანი 

    ქალაქ რუსთავში ფუნქციონირებს  22 სააღმზრდელო დაწესებულება (ბაგა-ბაღი) 
გეგმიური 6925 აღსაზრდელით, ჩარიცხულია  6500 აღსაზრდელი , რაც აკმაყოფილებს 
ქალაქში არებულ ბაგა-ბაღებში ჩასარიცხ მსურველთა 94 % -ს  (ვაკანსია 400 ადგილი), 
ბაგა-ბაღებში  აღსაზრდელთა ჩარიცხვა  ხორციელდება ყოველი  სასწავლო წლის 
დასაწყისისათვის, ელექტრონული წესით, დაშვებულია გამონაკლისის სახით 
განცხადების საფუძველზე ჩარიცხვა  (მრავალშვილიანი, შშმ-პირები, დედმამიშვილები 
და სხვა ). სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს მომსახურებას უწევს 1029 
თანამშრომელი. 

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 #488 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. 
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 ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში 
იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით 
დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; 

ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც 
შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 
დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;                                                                                                                                          
მომავალი სასწავლო  წლის დასაწყისიდან იგეგმება აღსაზრდელთა კვების რაციონის  
გაზრდა დამტკიცებულ საშუალო ნორმამდე  -1292.84 გკალ, რაც მოითხოვს 1 ბ/დღის 
ღირებულების გაზრდას 3.1 ლარიდან 4.65 ლარამდე, საჭირო თანხის ხარჯვა მოხდება 
ბიუჯეტით ამ მუხლით დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში . 

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი 

უზრუნველყოფილია 
სტანდარტების შესაბამისი 
სკოლამდელი აღზრდის 
თანაბარი ხელმისაწვდომობა 

მიღწეული 
შედეგი 

 სკოლამდელი აღზრდის 
დაწესებულებებში აღსაზრდელთა 
ჩარიცხვა ყველასათვის 
ხელმისაწვდომია და  სრულად 
დაკმაყოფილებულია 

გაეროს მდგრადი განვითარების 
მიზანი (SDG), რომლის 
მიღწევასაც ემსახურება 
პროგრამა 

მიზანი 4 - ხარისხიანი 
განათლება 

გენდერული დიახ 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 

საბაზისო 
მაჩვენებლად 
აღებულია 2021 წელი 
.სააღმზრდელო 
ჯგუფებში 
აღსაზრდელთა 
რაოდენობის 
დამტკიცებულ 
ნორმასთან 
მიახლოება 
(გადატვირთული 
ჯგუფები, ფაქტიური 
ჩარიცხვა : ბაგა 25-30 
აღსაზრდელი. ბაღი 
35-40 აღსაზრდელი)-  
95 

80 86     

2 

ინკლუზიური 
განათლების 
ხელშეწყობა 
სპეციალური გეგმის 
მეშვეობით  
მორგებული 
სააღმზრდელო 
გარემოსა და მათ 
ინტეგრაციის 
სოციუმზე -
რაოდენობა-150 

140  336    
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3 

სკოლამდელი 
აღზრდის ახალი 
სტანდარტების 
შესაბამისად 
პროფესიული დონის 
დახვეწისა და 
ამაღლების მიზნით 
აღმზრდელ 
პედაგოგთა 
გადამზადება-
ტრენინგები -
რაოდენობა- 40 

35         60    

 
 
 

პროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 04 02 

პროგრამის 
განმახორციელებელი 

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 

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: 
1). ქალაქ რუსთავის N34 საბავშვო ბაღის სარდაფში სადრენაჟო სისტემის მოწყობის 
სამუშაოები; 
2). ბაგა-ბაღებში ელ. გაყვანილობების რეაბილიტაცია; 
3). ქ. რუსთავის #1 საბავშვო ბაღის II ფლიგელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა 
(მრავალწლიანი); 
4). ქალაქ რუსთავში, სარაჯიშვილის ქუჩის #10-ის მისამართზე, ახალი საბავშვო ბაღის 
მშენებლობისთვის საჭირო სამუშაოები (მრავალწლიანი); 
5). საბავშვო ბაღებში სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები(მრავალწლიანი); 
6). N36 საბავშვო ბაღის ერთი ფლიგელის და დამაკავშირებელი დერეფნს და N37 საბავშვო 
ბაღის გადახურვის რეაბილიტაცია; 
7). N8, N32, N37 და N43 საბავშვო ბაღების  ელ. მომარაგების ქსელის სრული  
რეაბილიტაცია; 
8). N21, N23 და N31 საბავშვო ბაღების  ელ. მომარაგების ქსელის სრული  რეაბილიტაცია; 
9). რჩეულიშვილის ქ. N6ა-ში საცხოვრებელი სახლის გამაგრება გაძლიერება (ხანძრის 
შედეგად დაზიანებული შენობა)+(N8 საბავშვო ბაღში მეორე სართულის რეაბილიტაცია; 
10). N33 საბავშვო ბაღის ერთი ფლიგელის და დამაკავშირებელი დერეფნს და N43 საბავშვო 
ბაღის გადახურვის რეაბილიტაცია 
11). N20 საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოები; 
12). N22 საბავშვო ბაღის შემოღობვის მოწყობის  სამუშაოები; 

დაგეგემილი საბოლოო 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია სტანდარტების 
შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის 
თანაბარი ხელმისაწვდომობა.  

მიღწეული შედეგი 

 უზრუნველყოფილია 
სტანდარტების 
შესაბამისი სკოლამდელი 
აღზრდის თანაბარი 
ხელმისაწვდომობა 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება პროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა;                                                       
მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და 
დასახლებები 

გენდერული დიახ 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 
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1 
რეაბილიტირებული 

საბავშვო ბაღები - 
18  

10 16     

2 
ახლადაშენებული 
საბავშვო ბაღი - 1 

მიმდინარე 
1 1   

 
 
 
 
 

პროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა 04 03 

პროგრამის 
განმახორციელებელი 

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 

 მიღწეულია პროგრამის ფარგლებში 
დაგეგმილი შედეგები, კერძოდ: 
უზრუნველყოფილია შშმ პირთა 
რეაბილიტაცია და უწყვეტ პროცესად 
მიმდინარეობს საზოგადოებაში მათი 
ინტეგრაცია. 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება პროგრამა 

მიზანი 4 - ხარისხიანი 
განათლება;           მიზანი 10 - 
შემცირებული უთანასწორობა 

გენდერული დიახ 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 

 
დაკმაყოფილებული 

მომართვიანობა - 
98% 

90% 100%   
დაგეგმილი მაჩვენებლები 
მომართვიანობის დაკმაყოფილებისა  და 
სკოლის სასწავლო პროცესში ჩართვის 
თაობაზე შესრულდა გადაჭარბებით; 
შრომითი თერაპიის პროცესში 
ბენეფიციართა ჩართულობა უწყვეტად 
იმდინარეობს, ამ ეტაპზე რეკომენდაცია 
დასაქმებისთვის შეიძლება გაეწიოს 
მხოლოდ 2 ბენეფიციარს.  
  

2 

სკოლებში 
სასწავლო 

პროცესში ჩართული 
ბენეფიციარები - 

80% 

90% 100%   

3 

 დასაქმებისთვის 
მომზადებული, 

შესაბამისი უნარ-
ჩვევების მქონე  
ბენეფიციარი - 3 

5 2   

 
 
 

პროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია 
04 04 

პროგრამის 
განმახორციელებელი 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 
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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. 

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: 
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) მე-18 სკოლის გადახურვა; 

დაგეგემილი საბოლოო 
შედეგი 

საშუალო სკოლების ტერიტორიაზე 
მოეწყობა  ბავშვებისათვის უსაფრთხო 
და კომფორტული გარე 
ინფრასტრუქტურა 

მიღწეული შედეგი 

საშუალო სკოლებში 
უზრუნველყოფილია 
უსაფრთხო, 
კომფორტული და 
მიმზიდველი გარემო 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება პროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა;                                                       
მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და 
დასახლებები 

გენდერული დიახ 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
რეაბილიტირებული 
საშუალო სკოლები -   

10 13    

 
 
 
 
 

პროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება 04 05 

პროგრამის 
განმახორციელებელი 

ჯანრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

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. გამონაკლის წარმოადგენენ დევნილები, 
რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა.                                                                                                                                          
ა) ბაკალავრების დაფინანსების ოდენობა განისაზღვრება  სტუდენტის აკადემიური 
მოსწრების შესაბამისად, კერძოდ 81-დან 90 ქულამდე  შეფასების მქონეს არაუმეტეს 800 
ლარის ოდენობით, 90-დან 95-მდე ქულის მქონე სტდენტებს არაუმეტეს 1000 ლარით და 
95-დან 100 ქულის ჩათვლით 1200 ლარით,                                                                                                                                                                                           
ბ) მაგისტრანტების  დაფინანსება  ხორციელდება მაგისტრის აკადემიური მოსწრების 
შესაბამისად: 
  85 ქულიდან 100 ქულამდე შეფასების მქონე მაგისტრანტი დაფინანსდეს არაუმეტეს 500 
ლარის ოდენობით (ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში);   
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 გ) დოქტორანტების  დაფინანსება  ხორციელდება დოქტორანტების აკადემიური 
მოსწრების შესაბამისად:  
 85 ქულიდან 100 ქულამდე შეფასების მქონე დოქტორანტი დაფინანსდეს არაუმეტეს 500 
ლარის ოდენობით (ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში);  გამონაკლის წარმოადგენენ 
დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
მიწერილობა.                                                                                                                                                                              
სტუდენტს უფინანსდება სწავლის გადასახადი, წელიწადში არაუმეტეს სტუდენტებისთვის 
განსაზღვრული დასაფინანსებელი თანხის ოდენობისა. 

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი 

უზრუნველყოფილია სტუდენტთა მაღალი 
აკადემიური მოსწრების წახალისება და 
სწავლის გადასახადის სრულად ან 
ნაწილობრივ დაფარვა 

მიღწეული 
შედეგი 

 წახალისებულია 
პროგრამით 
მოსარგებლე 
სტუდენტები 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება პროგრამა 

მიზანი 4 - ხარისხიანი განათლება გენდერული დიახ 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
შეფასების მქონე 

სტუდენტების რაოდენობა 
- 557 

2022 წელში - 700 
სტუდენტი 

 განხორციელდა 
- 868 

სტუდენტის 
წახალისება 

    

 
 
 
 

პროგრამის დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ოქროს მედალზე კურსდამთავრებულთა 
წახალისების პროგრამა  04 06 

პროგრამის 
განმახორციელებელი 

ჯანრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

პროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

1)ქალაქ რუსთავში მუნიციპალიტეტში განცხადებით მომართვამდე რეგისტრირებული და 
მცხოვრები მოსწავლეები (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს 
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ), 
2)მოსწავლე, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ქულაა 10 დამრგვალების გარეშე და 
მიიღებს დადებით შეფასებას სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებზე, იღებს სრული ზოგადი 
განათლების ოქროს მედალოსნის ატესტატს (2021-2022 წლის).  
3)პროგრამით მოსარგებლეები არიან როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლის მოსწავლეები. 
4)გამონაკლისი საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ვრცელდება 
იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირზე, რომელსაც დევნილის 
სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად 
უფიქსირდება - ქალაქი რუსთავი. 

დაგეგემილი საბოლოო 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია მოსწავლეთა 
მაღალი აკადემიური  მოსწრების 
წახალისება  და წარჩინებულ 
მოსწავლეთა წარმოჩენა 

მიღწეული შედეგი 
 წახალისებულია 
პროგრამით მოსარგებლე 
მოსწავლეები 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება პროგრამა 

მიზანი 4 - ხარისხიანი განათლება გენდერული დიახ 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი დაგეგმილი მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 
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1  
2022 წელში - 

საჭიროებიდან 
გამომდინარე 

 განხორციელდა 
- 

განხორციელდა 
149 

ბენეფიციარის 
წახალისება 

    

 
 
 
 
 
 
 

პროგრამ. 
კოდი 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა 
2022 წლის 

გეგმა 
2022 წლის 

ფაქტი 

შესრუ
ლება 

% 

05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 12 149,6 10 436,2 86% 

05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 4 947,9  4 401,9 89% 

05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 2 000,0 1 939,7 97% 

05 01 02 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 1 374,7 1 348,9 98% 

05 01 03 
სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა 
1 573,2 1 113,2 71% 

05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 6 106,5 4 956,8 81% 

05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 3 591,2 3 573,3 100% 

05 02 01 01 სახელოვნებო განათლების დაფინანსება 1 480,6 1 470,5 99% 

05 02 01 02 თეატრის ხელშეწყობა 1 215,8 1 210,5 100% 

05 02 01 03 მუზეუმის ხელშეწყობა 362,3 359,7 99% 

05 02 01 04 ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 532,6 532,6 100 

05 02 02 კულტურული ღონისძიებების განხორციელება 800,0 778,3 97% 

05 02 03 კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 1 705,2 596,1 35% 

05 02 04 რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა 10,0 9,1 91% 

05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 227,2 213,5 94% 

05 03 01 ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები 227,2 213,5 94% 

05 04 
სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების 

ადმინისტრირების პროგრამა 
868,1 864,0 100% 
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ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

რაგბის კლუბის ხელშეწყობა 05 01 01 01 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ,,რუსთავის ხარები" 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

1.ქვეპროგრამის მიზანია რაგბის განვითარების ხელშეწყობა. რაგბის კლუბ ,,რუსთავის 
ხარები"-ს მონაწილეობა უმაღლესი ლიგის გუნდის საქართველოს დიდი 10-ის  ჩემპიონატში,  
ჭაბუკთა ,,ა" და ,, ბ" ლიგის, საფესტივალო ასაკის გუნდებს შორის. მაღალკვალიფიციური 
სპორტსმენებისა და მწვრთნელთა მომზადება. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

1.დიდი 10-ის ჩემპიონატში, 
ფლეიოფში გასვლა და საპრიზო 
ადგილის დაკავება    

მიღწეული შედეგი 
1. რაგბი-ჩემპიონატი 
მიმდინარეობს 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 
ცდომილების მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 

1 

სატურნირო 
ცხრილში ადგილის 
მაჩვენებელი -1 
ადგილი 

1 ადგილი   
ჩემპიონატი 

მიმდინარეობს 

2 
მოგებული 
თამაშების 
რაოდენობა -80% 

82% 65%   

 
 
 
 
 
 
 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

საკალათბურთო კლუბის ხელშეწყობა  05 01 01 02 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

შპს "საკალათბურთო კლუბი - რუსთავი 1991" 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

1.საქართველოს საკალათბურთო ცხოვრებაში (სუპერ ლიგა და სხვა ტურნირები) 
სრულყოფილი მონაწილეობის მიღება და საპრიზო ადგილის დაკავება.   ქვეპროგრამის 
ფარგლებში განხორციელდება კალათბურთის ეროვნულ ჩემპიონატში (სუპერი ლიგა),  
საქართველოს თასის გათამაშებაში, ასევე ქორქია-საკანდელიძის თასის გათამაშებაში და 
დუდუ დადიანის მემორიალში მონაწილეობის მიღება და წარმატებების მიღწევა გუნდის და 
თანამშრომელთა ხელფასებისა და სხვადასხვა ხარჯების დაფინანსების გზით  

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

1.საქართველოს ჩემპიონატში სუპერ 
ლიგა - საპრიზო ადგილი  

მიღწეული შედეგი 
1. კალათბურთი -  მე-7 
ადგილი  

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 
ცდომილების მაჩვენებელი 

(%/აღწერა) 
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1 

სატურნირო 
ცხრილში ადგილის 
მაჩვენებელი   - 7 
ადგილი 

სატურნირო 
ცხრილში 
ადგილის 

მაჩვენებელი - 
საპრიზო ადგილი 

მე-7 ადგილი      

 
 
 
 
 
 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 05 01 02 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

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

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ა(ა)იპ" ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი" 
ქვეპროგრამის მიზანია სპორტული აქტივობების თანაბარი ხელმისაწვდომობის შექმნა 
გოგონებისა და ბიჭებისთვის და მათი საჭიროებების გათვალისწინებით სპორტის სხვადასხვა 
სექციების მომსახურების მიწოდება.  ქვეპროგრამის ფარგლებში რუსთავში 13 ლოკაციაზე 
ფუნქციონირებს როგორც ოლიმპიური ასევე არაოლიმპიური სახეობის 29 სპორტული სექცია, 
ესენია; ფრენბურთი, ხელბურთი, ჭადრაკი, რაგბი, ჩოგბურთი, ამერიკული ფეხბურთი, 
მძლეოსნობა, მხატვრული ტანვარჯიში, სპორტული აკრობატიკა, ფარიკაობა, მკლავჭიდი, 
ბატუტი, მაგიდის ჩოგბურთი, თავისუფალი ჭიდაობა, ბერძნულ/რომაული ჭიდაობა, ქართული 
ჭიდაობა, სამბო, ძიუდო, ტაილვანდო, კარატე, უშუ, კიკ - ბოქსი, ჯიუ-ჯიცუ, გრეპლინგი, კრივი, 
ხრიდოლი, ნიჩბოსნობა, წყალბურთი და ცურვა. აღნიშნულ სახეობებში სამწვრთნელო 
საქმიანობას ეწევა 63 მწვრთნელ - მასწავლებელი, მათ შორის 57 კაცია, ხოლო 6 - ქალი. ქალი 
მწვრთნელები წარმოდგენილნი არიან შემდეგ სახეობებში: სპორტული აკრობატიკა, 
მხატვრული ტანვარჯიში, ბატუტი, ცურვა. სპორტულ სექციებზე 2021 წლის მეოთხე კვარტალში 
ირიცხებოდა 814 სპორტსმენ მოსწავლე აქედან 193 გოგო, ხოლო 621 ბიჭი. გოგონებში 
პოპულარული სახეობებია; სპორტული აკრობატიკა, მხატვრული ტანვარჯიში, ბატუტი, 
ფრენბურთი, ფარიკაობა, ტაეკვანდო, ხრიდოლი, მაგიდის ჩოგბურთი და ჭადრაკი. ცენტრს 
2021 წელის მეოთხე კვარტალში ჰყავდა 43 სტიპენდიანტი, აქედან 8 გოგონა. გოგონებს 
საპრიზო ადგილები აქვთ დაკავებული ცურვაში, აკრობატიკასა და ტაეკვანდოში.  
ქვეპროგრამის  მიზანია რუსთავში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და 
ახალგაზრდების ჩართვა სპორტულ აქტივობებში, სხვადასხვა დონის სპორტულ შეჯიბრზე 
მონაწილე სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა და წარმატებული სპორტსმენ მოსწავლეების 
რაოდენობის ზრდა. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

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

მიღწეული 
შედეგი 

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

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა                   
მიზანი 10 - შემცირებული 
უთანასწორობა                 

გენდერული დიახ 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 

ბენეფიციარების 
რაოდენობა - 814 
(მათ შორის, ბიჭი 

77%, გოგო 23% 

1200 (მათ შორის, 
ბიჭი 50%, გოგო 

50%) 

681 (მათ შორის, 
ბიჭი 78%, გოგო 
22%) 

  
სპორტში არსებული კლება 
გამოწვეულია აღრიცხვა 
რეგისტრაციის ელექტრონულ 
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ფორმაზე გადასვლის მიმდინარე 
პროცესის გამო.   

2 
სპორტულ 

ღონისძიებებში 
მონაწილეობა - 120 

150 150     

3 

სტიპენდიანტების 
რაოდენობა - 43 
(მათ შორის, 35 

ბიჭი, 8გოგო) 

60 (მათ შორის 
ბიჭი30, 30გოგო) 

48 (მათ შორის 
35 ბიჭი, 13გოგო) 

  
სპორტსმენ მოსწავლეებმა ვერ 
შეძლეს საპრიზო ადგილების 
დაკავება 

 
 
 

ქვეპროგრამი 
დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 05 01 03 

ქვეპროგრამი 
განმახორციელებელი 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა 
და მიზანი 

პროგრამის მიზანია შეიქმნას კომფორტული და ჯანსაღი გარემო ახალგაზრდებისთვის, სადაც 
შეძლებენ დაკავდნენ სპორტის რამდენიმე სახეობით. ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში 
მოეწყობა საბავშვო მოედნები რაც საშვალება მისცემს მცირეწლოვან თაობას დრო გაატარონ 
კომფორტულ და უსაფრთხო გარემოში. 

აღნიშნული თანხით განხორციელდა: 
1). ქალაქ რუსთავში, მშენებელთა ქ. N42 ტრენაჟორისა და საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა 
2). სპორტულ გამაჯანსაღებელი სივრცე - გურამიშვილის ქუჩაზე N9, 5 და 11 ნომერებს შორის მდებარე 
ძველი სპორტული მოედნის განახლება-კეთილმოწყობა; 
3). სტადიონი მე-14 მკ/ნ 39 კორპუსთან; 
4). რუსთავში ფალიაშვილის N7ა-ს N7 და მელიქიშვილის ქუჩის მიმდებარედ სპორტული და საბავშვო 
მოედნის კომპლექსი; 
5). ქ. რუსთავში, მე-12 მ/რ #35, ახმეტელის #4 და თოდრიას #13 კორპუსებთან საბავშვო გასართობი 
კუთხეების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა (მრავალწლიანი) 
6). სპორტული და საბავშვო მოედნების აღჭურვა; 
7). სპორტული და საბავშვო გასართობი კუთხეების მოწყობა 
8). სუმგაითელი მეტალურგების ქუჩაზე და 21-ე მკ/რ N32 ბაღთან საბავშვო მოედნის მოწყობა; 
9). სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 
10). სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (მე20 მ/რ N20 
კორპუსთან საბავშვო და სპორტული მოედნების მოწყობა) 

მოსალოდნელი 
შუალედური შედეგი 

მოწესრიგებული და 
ადაპტირებული 
ინფრასტრუქტურის 
შედეგად, მოიმატებს 
სპორტით 
დაინტერესებული 
მომავალი თაობის 
რაოდენობა და 
დაინერგება ჯანსაღი 
ცხოვრების წესი 
ახალგაზრდებში. 

მიღწეული შუალედური 
შედეგი 

 შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი 
გარემო ახალგაზრდებისთვის, სადაც 
შეძლებენ დაკავდნენ სპორტის რამდენიმე 
სახეობით. მოიმატებს სპორტით 
დაინტერესებული მომავალი თაობის 
რაოდენობა და დაინერგება ჯანსაღი 
ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში. 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი 
(SDG), რომლის 
მიღწევასაც ემსახურება 
პროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა;                                                       
მიზანი 11 - მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები 

გენდერული დიახ 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის 
შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 
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N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი მაჩვენებელი 

მიღწეული 
მაჩვენებე

ლი 

ცდომილები
ს 

მაჩვენებელ
ი (%/აღწერა) 

1 ტრენაჟორი  5 5    

2 
საბავშვო 
მოედანი 

 
12 9   

3 სტადიონი 5 6   

 
 
 
 
 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება 05 02 01 01 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

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

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია სახელოვნებო განათლების მისაღებად თანაბარი ხელმისაწვდომობის 
შექმნა გოგონებისა და ბიჭებისთვის და 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, თეაქტრალურ - 
სასცენო, ქორეოგრაფიული, სახვითი, ვოკალური, ვიოლინო, დასარტყამი, გიტარა, ხალხური, 
საგუნდო სადირიჟორო, საესტრადო ვოკალი, საორკესტრო, ფლეიტა, საყვირი, ვოკალი 
გუნდური, სამხატვრო. აღნიშნულ სექციებს ხელმძღვანელობს 171 პედაგოგი მათ შორის 146 
ქალი და 25 კაცი. კაცი პედაგოგოები წარმოდგენილი არიან შემდეგ სახეობებში; საგუნდო, 
თეატრალურ-სასცენო, საორკესტრო, ხალხური, საფორტეპიანო, გიტარა, დასარტყამი, ფლეიტა, 
სადირიჟორო, საყვირი, სამხატვრო. სექციებში ირიცხება 1164 მოსწავლე საიდანაც 783 გოგო და 
381 ბიჭია.  გოგონებში პოპულარული სექციებია საფორტეპიანო, ქორეოგრაფიული, სამხატვრო, 
ვოკალი, საესტრადო ვოკალი, საგუნდო, ბიჭებში პოპულარულია ხალხური საკრავები, ხალხური 
სიმღერები, გიტარა, საორკესტრო, საყვირი და დასარტყამი ინტრუმენტები. ოთხი სამუსიკო 
სკოლიდან სამ სამუსიკო სკოლაში არ არის გათბობის სისტემა, რაც წარმოადგენს მნიშვნელოვან 
პრობლემას ზამთრის პერიოდში სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად გასაგრძელებლად.   

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

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

მიღწეული შედეგი 

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

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 4 - ხარისხიანი განათლება                          
მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა;   
მიზანი 8 - ღირსეული სამუშაო და 
ეკონომიკური ზრდა 

გენდერული დიახ 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი განმარტება 
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N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 

სახელოვნებო 
სკოლების 

ბენეფიციართა 
რაოდენობა - 1164 

მოსწავლე მათ 
შორის 67% გოგო, 
ხოლო 33% ბიჭია 

1500 (მათ შორის 
50% გოგო, 50% 

ბიჭი) 

 1199 მოსწავლე მათ 
შორის 66% გოგო, 
ხოლო 34 % ბიჭი 

  

 სახელოვნებოს წრეებზე 
მოსწავლეთა 
მომართვიანობა მეტად 
არ გაზრდილა 

2 
სახელოვნებო 

სექციების 
რაოდენობა - 19 

19  19     

3 

სამუსიკო 
სკოლების 
გათბობის 

სისტემის მონტაჟი 
და მიმდინარე 

რემონტი -1  

3  1   
 მიმდინარეობს 
საპროექტო სამუშაოების 
შესყიდვის პროცედურები 

 
 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

თეატრის ხელსეწყობა 05 02 01 02 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

ა(ა)იპ „რუსთავის გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის პროფესიული მუნიციპალური 
დრამატული თეატრი“ 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

საქართველოს რუკაზე რუსთავის თეატრის ლიდერული პოზიციონირება, როგორც ერთ-ერთი 
საინტერესო, მაღალპროფესიული და ნოვატრული თეატრის,  პოპულარიზაციის შედეგად 
გაზრდილი მაყურებლის რაოდენობა.  პოსტ პანდემიურ პერიოდში შემოქმედებითი რესურსის 
მობილიზება და მაყურებლის ნაკადის აღდგენა.  რუსთავის თეატრში საბავშვო სივრცის 
შექმნა და ახალგაზრდების მოზიდვის მიზნით თეატრში დამატებითი მომსახურეობების 
დანერგვა. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

მაყურებლის გამტარიანობის გაზრდა. 
სტაბილური შემოქმედებითი პროცესი და 
სტაბილური სააფიშე პროგრამა.  
მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობა 
ქალაქის თეატრალურ ცხოვრებაში. 

მიღწეული შედეგი  5 პრემიერა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 

მოსახლეობის 
აქტიურობა და 
ჩართულობა ( 

მაყურებელი, თეატრის 
სერვისებით 
მოსარგებლე 

ადამიანები ) - 2048 

18 000 16871 მაყურებელი  16871 მაყურებელი  

2 
ახალი სპექტაკლის 

პრემიერები - 2 
3  5 პრემიერა  5 პრემიერა 

2 სპექტაკლის პრემიერა 
თეატრალურ 

უნივერისიტეტთან 
გაფორმებული 
მემორანდუმის 

საფუძველზე იქნა აქ 
წარმოდგენილი 
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3 
სარეპერტუარო 

სპექტაკლების თამაში - 
25 

72 
107-ჯერ 

სარეპერტუარო 
სპექტაკლის ჩვენება 

  

 მათ შორის 12 
სპექტაკლის ჩვენება 
კომედიის ფესტივალის 
ფარგლებში 

 
 
 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

მუზეუმის ხელშეწყობა 05 02 01 03 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

 ა(ა)იპ "რუსთავის ისტორიული მუზეუმი" 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქალაქ რუსთავის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი და მოძრავი ძეგლების დაცვა, შენახვა,  
კვლევა და პოპულარიზაცია, ვიზიტორების მომსახურება, საგანმანათლებლო პროგრამების 
მომზადება- განხორციელბა არაფორმალური განათლების გავრცელების მიზნით, სამეცნიერო-
კვლევითი საქმიანობის წარმართვა. მუზეუმის  საშტატო ერთეული შედგება 28  შტატიანი და 10 
უშტატო (დროებით მოწვეული სხვადასხავა სპეციალისტები და მუშები ) თანამშრომლისგან, 
ფუნქციონირებს სამი განყოფილება : საფონდო, სამეცნიერო-საგანმანათლებლო, და 
საექსპოზიციო განყოფილება, აქვს არქივი და ბიბლიოთეკა. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

დაცული და მოვლილი 
კულტურული მემკვიდრეობა;  
შემუშავებული  საგანმანათლებლო 
პროგრამების  გზით 
არაფორმალური განათლების 
გავრცელება საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში; თანამედროვე 
ხელოვნების არტისტების 
პოპულარიზაცია (დროებითი 
გამოფენების მეშვეობით); 
გაზრდილი ვიზიტორები და 
ეკონომიური  სარგებელი, 
გამოცემული სამეცნიერო და 
სამეცნიერო- საგანმანათლებლო 
ლიტერატურა,   სამუზეუმო საქმის, 
ქალაქის ისტორიისა და კულტურის 
მიღწევების განვრცობა და 
პოპულარიზაცია საზოგადოების 
ფართო ფენებში. 

მიღწეული 
შედეგი 

 მოვლილი და დაცული კულტურული 
მემკვიდრეობა, მოწყობილი 
გამოფენები,  მომსახურებული 
ვიტორები, ზრდადი 
შემოსავალი.განხორციელებული 
საგანმანათლებლო პროგრამების 
მეშვეობით გავრცელებული 
არაფორმალუი ცოდნა  მოსწავლე-
ახალგაზრდობასა და საზოგადოების 
ფართო ფენებში, გამოსაცემად  
მომზადებული სამეცნიერო-
პოპულარული ლიტერატურა და 
პუბლიკაციები, ქალაქის კულტურული 
მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია, 
მოვლილი კულტურული 
მემკვიდრეობის ძეგლი. ეკონომიური 
სარგებელი-  ზრდადი შემოსავლები. 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 

მუზეუმის ვიზიტორთა 
გაზრდილი  რაოდენობა, 

ქალაქის ისტორიის 
პოპულარიზაცია და 

ცნობადობის ზრდა - 6500. 

7000 7225   ვიზიტორთა გაზრდილი რაოდენობა 

2 
მუზეუმში შემოსული 

ახალი ექსპონატები - 500 
550 1175   

არქეოლოგიური ექსპედიციიდან 
შემოსულია 1080 ექსპონატი, 95 

ფოტოექსპონატი 

3 
განხორციელებული 
საგანმანათლებლო 

პროგრამები - 8 
10 10     
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ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა   05 02 01 04 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

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

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და 
მიზანი 

შემეცნებით გასართობ პროგრამებში, გამოფენებში და ლიტ. კონკურსებში 
მონაწილეობის უზრუნველყოფა, ამერიკული კუთხე აშშ და ინგლისური ენის 
პროპაგანდა, ლიტერატურული ღონისძებების მაღალ დონეზე ჩატარება 
ღვაწლმოსილ და ცნობილ პიროვნებებთან შეხვედრები, ღირშესანიშნავი 
თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები, ბიბლიოთეკის კვირეული, 
კონფერენციები, საშობაო-საახალწლო შეხვედრები, საკლუბო შეხვედრები, 
მხატვრული, დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმების ჩვენება. შემეცნებით 
გასართობ პროგრამებში, გამოფენებში და ლიტ. კონკურსებში მონაწილეობის 
უზრუნველყოფა, ამერიკული კუთხე აშშ და ინგლისური ენის პროპაგანდა, 
ლიტერატურული ღონისძებების მაღალ დონეზე ჩატარება ღვაწლმოსილ და 
ცნობილ პიროვნებებთან შეხვედრები, ღირშესანიშნავი თარიღებისადმი 
მიძღვნილი საღამოები, ბიბლიოთეკის კვირეული, კონფერენციები, საშობაო-
საახალწლო შეხვედრები, საკლუბო შეხვედრები, მხატვრული, დოკუმენტური და 
ანიმაციური ფილმების ჩვენება. 60+ კლუბი ბენეფიციარებისთვის სერვისების 
პაკეტების მიწოდება. 

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 

ქალაქის მოსახლეობის 
შემეცნებითი და წიგნიერი 
დონის ამაღლება. 
(მოსახლეობის განათლების, 
მათი საერთო კულტურის, 
წიგნიერი დონის ამაღლება 
(ფონდების შევსება 
დაკომპლექტება, სასტამბო 
გამოცემები, კვალიფიკაციის 
ამაღლების, ელექტრონულად 
საინფორმაციო   მუშაობის 
(თანამედროვე 
სტანდარტებზე გადასვლის) 
კულტურულ-
საგანმანათლებლო და 
სამეცნიერო ინფორმაციული 
ღონისძიებების, საკლუბო 
შეხვედრების 
უზრუნველყოფა) 

მიღწეული შედეგი 

მოხდა ფონდების 
ორგანიზება  ქართული 
და უცხოური 
წიგნებით,მონაცემთა 
ბაზების 
შექმნა.საბიბლიოთეკო 
კადრების  
კვალიფიკაციის 
ამაღლება და 
საერთაშორისო დონეზე 
აპრობირებული 
მეთოდების 
დანერგვა.ჩატარდა 
ქალაქის მკითხველთა 
სხვადასხვა ასაკობრივი 
ჯგუფებზე გათვლილი 
ღონისძიებები , მოხდა  
კლუბური მუშაობების 
უზრუნველყოფა.ქალაქის 
მაცხოვრებლების 
ასაკობრივი, 
პროფესიული 
ინტერესის,სკოლამდელი 
და საკოლო 
ასაკის,შეზღუდული 
შესაძლებლობების 
მქონე პირების 
ლიტერატურული 
ინტერესების 
დაკმაყოფილება.  

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 
მიღწეული შედეგის შეფასების 

ინდიკატორი 

განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1  წიგნადი ფონდი -2500 3030 
შეძენილი იქნა 

520 წიგნი 
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2 მკითხველთა  რაოდენობა - 11 000 11500 
მკითხველი 

11440 
   

3 

შემეცნებით გასართობ 
პროგრამებში, გამოფენებში და 

ლიტ. კონკურსებში მონაწილეთა 
რაოდენობა - 850 

900 

229 
ღონისძიება 

5965 
მონაწილე  

   

 
 
 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება 05 02 02 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

ა(ა)იპ " ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტის 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. პროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს5 ანსამბლი ესენია, 
თუთარჩელა, სალხინო, ფიროსმანი, მე რუსთველი და მუსიკალური ორკესტრი, ასევე 
ფუნქციონირებს კულტურის სასახლე და მასთან არსებული მოზარდ მაყურებელთა 
თეატრალური დასი.   ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურის სასახლის 
ფუნქციონირება, სხვადასხვა კულტურული აქტივობების რაოდენობათა ზრდა და 
ანსამბლების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია 
მუნიციპალიტეტში კულტურის 
სასახლის ფუნქციონირება და 
ხელშეწყობილია სხვადასხვა 
კულტურული აქტივობების ჩატარება 
და ანსამბლების ფუნქციონირება 

მიღწეული 
შედეგი 

 უზრუნველყოფილია 
მუნიციპალიტეტში კულტურის 
სასახლის ფუნქციონირება და 
ხელშეწყობილია სხვადასხვა 
კულტურული აქტივობების 
ჩატარება და ანსამბლების 
ფუნქციონირება 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 8 - ღირსეული სამუშაო და 
ეკონომიკური ზრდა 

გენდერული არა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
ღონისძიებების 
რაოდენობა - 12 

20 17     

2 ანსამბლის რაოდენობა - 5 6 6     

3 
კულტურის სახლის 
ფუნქციონირება - 1 

1 1     

 
 

ქვეპროგრამი დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 05 02 03 

ქვეპროგრამი 
განმახორციელებელი 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  
სამსახური 

ქვეპროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია - კულტურული ობიექტების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია, შეიქმნება 
კომფორტული და მიმზიდველი გარემო, რაც ხელს შეუწყობს  მომავალი თაობის მხრიდან 
დაინტერესების გაზრდას მუსიკის სწავლის მიმართ, 
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1). ქ. რუსთავში, რუსთაველის ქ. N13-ში მდებარე მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები 
2) ქ. რუსთავის N1 და N4 მუსიკალური სკოლის ცენტრალური გათბობის მოწყობა   

მოსალოდნელი შუალედური 
შედეგი 

მოწესრიგებული და ადაპტირებული 
ინფრასტრუქტურის შედეგად, მოიმატებს 
ხელოვნებით დაინტერესებული მომავალი 
თაობის რაოდენობა 

მიღწეული 
შუალედური შედეგი 

ქალაქ რუსთავში 
მოწესრიგდება 
კულტურული 
ობიექტების 
ინფრასრუქტურა 
და შეიქმნება 
კომფორტული 
გარემო 
ხელოვნებით 
დაინტერესებულ
ი პირებისათვის 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება პროგრამა 

მიზანი 9 - მრეწველობა, ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა;                                                       
მიზანი 11 - მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 

გენდერული დიახ 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი მაჩვენებელი 

მიღწეული 
მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 

მოწყობილი-
რეაბილიტირებული 

ობიექტების 
რაოდენობა- 1 

1 3    

 
 
 

პროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 05 03  

პროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

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

პროგრამის/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, ამასთან ქვეპროგრამის ფარგლებში ცენტრი აფინანსებს ან 
თანადაფინანსებას უწევს ახალგაზრდულ ღონისძიებებს და პროექტებს, ამასთან 
ახალგაზრდობის სამსახური ატარებს იდეების კონკურსს, რომლის ფარგლებში გამარჯვებული 
იდეებიც ხორციელდება ცენტრის დაფინანსებით.   

დაგეგემილი საბოლოო 
შედეგი 

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

მიღწეული 
შედეგი 

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

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 4 - ხარისხიანი განათლება;  
მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა   
მიზანი 10 - შემცირებული 
უთანასწორობა                 

გენდერული დიახ 
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დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 

ახალგაზრდული 
ღონისძიებებისა და 

პროექტების რაოდენობა 
- 4 

8  8     

2 

იდეების კონკურსის 
ფარგლებში 

გამოვლენილი იდეების 
რაოდენობა -3 

7  4     

 
 

პროგრამის 
დასახელება 
(პროგრამული კოდი) 

სპორტის, კულტურის და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა 05 04 

პროგრამის 
გამახორციელებელი 

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

პროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ცენტრის ლოჯისტიკური ფინანსური და სამართლებრივი 
უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია პროგრამების გამართული ადმინისტრირება და 
კვალიფიციური და ეფექტური გუნდის ფორმირება 

დაგეგემილი 
საბოლოო შედეგი 

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

მიღწეული შედეგი 

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

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი 
(SDG), რომლის 
მიღწევასაც 
ემსახურება პროგრამა 

მიზანი 16 - მშვიდობა, სამართლიანობა და 
ძლიერი ინსტიტუტები 

გენდერული არა 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
განყოფილებების 

რაოდენობა - 3 
განყოფილებების 

რაოდენობა - 3 
10  

 

  

2 
თანამშრომელთა 

რაოდენობა - 5 
თანამშრომელთა 

რაოდენობ 15 
 20     
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პროგრამ
. კოდი 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა 
2022 წლის 

გეგმა 
2022 წლის 

ფაქტი 
შესრულე

ბა % 

06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 8 113,9 7 820,9 96% 

06 01 ჯანმრთელობის დაცვა  2 588,9 2 432,0 94% 

06 01 01 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს 

უზრუნველყოფა 
391,6 387,9 99% 

06 01 02 მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება 887,0 771,6 87% 

06 01 03 
მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური 

საშუალებებით დახმარება 
383,3 357,0 93% 

06 01 04 აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება 693,2 689,0 99% 

06 01 05 
გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით 

დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის 
დაფინანსება 

233,8 226,6 97,% 

06 02 სოციალური უზრუნველყოფა 5 525,1 5 388,9 98% 

06 02 01 მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება 1 811,3 1 741,9 96% 

06 02 02 სარიტუალო მომსახურებები 23,4 19,3 82% 

06 02 03 შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე 56,4 36,1 64% 

06 02 04 შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 1 162,0 1 141,8 98% 

06 02 05 ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები 1 074,5 1 070,7 100% 

06 02 06 უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება 1,0 1,0 100% 

06 02 07 რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა 540,8 533,1 99% 

06 02 08 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 502,0 501,1 100% 

06 02 09 
საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ 

პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება 
24,5 24,5 100% 

06 02 10 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 78,8 70,4 89% 

06 02 11 სტუდენტთა სოციალური დახმარება 58,5 58,5 100% 

06 02 12 სოციალური დახმარებების პროგრამა 85,0 84,8 100% 

06 02 13 
სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების 

დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა 
11,0 11,0 100% 

06 02 14 დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა 62,6 62,4 100% 

06 02 15 ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა 27,3 27,3 100% 

06 02 16 
ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირთა დახმარების 

პროგრამა 
6,0 5,0 83% 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა 06 01 01 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

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 48 თანამშრომელი. ცენტრი სტრუქტურა მოიცავს 
2 დეპარტამენტს: მონიტორინგის და ადმინისტრაციის დეპარტამენტი და 
ეპიდზედამხედველობის დეპარტამენტი. სამსახურრი ახორციელებს  შემდეგ ღონისძიებებს: 
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პროგრამის მიზანია განხორციელებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად 
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

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

მიღწეული 
შედეგი 

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

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
არასტაბილური 

ეპიდსიტუაცია ქალაქში 

სტაბილური 
ეპიდსიტუაცია 

ქალაქში 

სტაბილური 
ეპიდსიტუაცია ქალაქში 

    

2 
უწყვეტი მომარაგება 

ანტირაბიული მასალებით 

უწყვეტი 
მომარაგება 

ანტირაბიული 
მასალებით 

ანტირაბიული 
კაბინეტების უწყვეტი 

მომარაგება 
ანტირაბიული 

მასალებით 

    

3 

პროფილაქტიკური 
განათლების და ჯანსაღი 
უნარ-ჩვევების მაღალი 

დონე დაიბეჭდა და 
გავრცელდა 

საინფორმაციო ბუკლეტი;  
აცრების კალენდარი;  

საინფორმაციო ლიფკეტი. 

პროფილაქტიკური 
განათლების და 
ჯანსაღი უნარ-

ჩვევების მაღალი 
დონე 

სამიზნე ჯგუფების 
მაქსიმალური 
ინფორმირება 
გადამდებ და 
არაგადამდებ 

დაავადებათა შესახებ. 
რუსთავის უფასო 
სასადილოების 

სანიტარულ-ჰიგიენური 
მონიტორინგი. 

    

4 
ელიმინაცია  

დეზინსექცია 100 000კვ.მ 
მალარიის 0 შემთხვევა 

ელიმინაცია 
მალარიის 0 
შემთხვევა 

"მალარიის 
შემთხვევების 
მაქსიმალური 
აღმოფხვრა 
გადამტანის 

რიცხობრიობის 
მაქსიმალურად 

შემცირება.  მალარიის 
პროფილაქტიკის 

მიზნით 
განხორციელდა:       

1. წაყალსატევების 
აღრიცხვა-

პასპორტიზაცია -15,23 
ჰა  

2. წყალსატევების 
გამოკვლევა ნაჩეკების 

გამოვლენის მიზნით ---
137,75 ჰა  

3. წყალსატევების 
გაწმენდა 

წყალმცენარეებისაგან 
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ნაპირების შესწორებით 
-2 530.                                                                                                   

4. წყალსატევების 
გაწმენდა წყლის 

ბამბისაგან -14 050 მ2                                                                                              
5. მცირე ზომის 

არხების გაწმენდა 2 930 
გრძ. მეტრი.          

6. წყალსატევში თევზი 
,,გამბუზიის"" 

გავრცელება --1,08 ჰა            
7. 

ბინების/სადგომების/ 
გამოკვლევა 

დაფრთიანებული 
კოღოს გამოვლენის 

მიზნით   2090მ2                                                                
საცხოვრებელი და 
არასაცხოვრებელი 

შენობების შიდა 
პერიმეტრის 

დეზინსექცია---- 60 
000კვ.მ   ინფექციური 

დაავადებების კერების 
პროფილაქტიკიკური 

დეზინფექცია   2 175მ2.      
" 

5 
მღრღნელების მცირე 

ოდენობა დამუშავდა 202 
730 კვ.მ. 

ქალაქი 
მღრნელების 

გარეშე 

მღრღნელების 
რიცხობრიობის 
შემცირება და 
მოსახლეობის 
კმაყოფილება 

(დამუშავებულია 177 
340 მ2) 

    

6 

მონიტორინგი 
განხორციელდა ბაგა-

ბაღების 21 ფილიალში და 
26 სკოლაში; შემოწმდა 60 

სილამაზის სალონი; 
განხორციელდა 
მონიტორინგი 

საზოგადოებრივი 
დანიშნულების 

ობიექტებში 

სანიტარულ-
ჰიგიენური 

მდგომარეობის 
გაუმჯობესება 

სკოლებში და კანონით 
გათვალისწინებულ 

ობიექტებში გადამდები 
დაავადებების 
ხელშემწყობი 

ღონისძიებების 
კონტროლი და 
დაავადებების 
რაოდენობის 

შემცირება. 

    

7 

ქვეწარმავლების მცირე 
რაოდენობადაჭერილი და 

გაუვნებელყოფილია 65 
ქვეწარმავალი. 
დაკბენილია 0. 

სეზონურად 
ქვეწარმავლების 

რაოდენობის 
შემცირება. 
რუსთავის 

ტერიტორიაზე 
ქვეწარმავლების 
რიცხობრიობის 
კონტროლი და 

ადამიანის 
დაკბენის 

რაოდენობის 
შემცირება  

შემოსული 
შეტყობინებებისა და 

სარეკოგნოცირებო 
გასვლების შედეგად 
ქალაქის სხვადასხვა 

ტერიტორიიდან 
ამოკრეფილი იქნა 42 

ქვეწარმავალი   
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ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება 06 01 02 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები 
(რეგისტრირებული) მოქალაქეების ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.  აღნიშნული ქვეპროგრამით მოსარგებლე 
პირებს წარმოადგენენ ის მოქალაქეები, რომელთაც ესაჭიროებათ ავთვისებიანი სიმსივნეების 
დიაგნოსტიკა და ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა (წელიწადში არაუმეტეს-2500 
ლარი) , კარდიოქირურგიული (წელიწადში არაუმეტეს 2000 ლარი) და გეგმიური ქირურგიული  
(წელიწადში არაუმეტეს 1000 ლარი)  სამედიცინო მომსახურება, კომპიუტერული გამოკვლევები 
0-70 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის (წელიწადში არაუმეტეს 
500 ლარი).  სავალდებულოა ქალაქ რუსთავში რეგისტრაცია  განცხადებით მომართვამდე 
არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა 
ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ).  
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

მუნიპალიტეტში რეგისტრირებული 
მოსახლეობა უზრუნველყოფილია 
სამედიცინო მომსახურების 
თანადაფინანსებით 

მიღწეული შედეგი 

 შექმნილია პირობები 
რუსთავის 
ადმინისტრაციულ 
საზღვრებში მცხოვრები 
(რეგისტრირებული) 
მოქალაქეების 
ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესებისთვის 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა გენდერული არა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
ბენეფიციართა 
რაოდენობა -1478 
მოქალაქე 

2022 - 1600 
მოქალაქე 

 განხორციელდა - 1234 
ბენეფიციარის 
სამედიცინო 
მომსახურების 
ხარჯების ანაზღაურება. 

   

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება 06 
01 03 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
გამახორციელებელი 

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

ქვეპროგრამის მიზანია რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
მცხოვრები და რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (0-70 000 ქულის მქონე) 
მოქალაქეების, შშმ პირების, ომის ვეტერანების, მარჩენალდაკარგული (18 წლის ასაკის 
მიღწევამდე) პირების სარეიტინგო ქულით 70 001-დან 150 000-ის ჩათვლით   მედიკამენტების 
შესაძენად საჭირო თანხის დაფინანსება და დიაბეტით დაავადებული  0-18 წლის ასაკის 
ბავშვების და მოზარდების სახელმწიფო პროგრამის ზევით გლუკომეტრების შესაბამისი 
ტესტ-ჩხირებით უზრუნველყოფა.                                                                                                                                                                               
ქვეპროგრამის ფარგლებში, მოსარგებლე ჯგუფს წარმოადგენენ ქ.რუსთავში მცხოვრები და 
რეგისტრირებული (განცხადების მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში) 
სოციალურად დაუცველი (0-დან 70 001-მდე ქულის მქონე) მოქალაქეები, შშმ პირები,  , 
მარჩენალდაკარგული (18 წლის ასაკის მიღწევამდე) პირები სარეიტინგო ქულით 70 001-დან 
150 000-ის ჩათვლით ), რომელთა  მედიკამენტების შესაძენად წელიწადში 
გათვალისწინებულია არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარისა, ხოლო ომის ვეტერანებისთვის ერთი 
მოსარგებლისთვის წელიწადში არაუმეტეს 250(ორას ორმოცდაათი) ლარის მომსახურება.   
ასევე,  შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული 0-დან  18 წლამდე ასაკის ბავშვები და მოზარდები, 
რომლებსაც ესაჭიროებათ  ტესტ-ჩხირებით უზრუნველყოფა. მათზე გათვალისწინებულია 
წელიწადში არაუმეტეს 4 (ოთხი) კოლოფის ოდენობით. გამონაკლის წარმოადგენს 
დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
მიწერილობა. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

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

მიღწეული 
შედეგი 

 შექმნილია პირობები რუსთავის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
მცხოვრები (რეგისტრირებული) 
მოქალაქეების ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესებისთვის 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
ბენეფიციართა 
რაოდენობა - 1350 
მოქალაქე 

2022 - 1600 
მოქალაქე 

განხორციელდა  - 1976 
ბენეფიციარის  
მედიკამენტებით 
უზრუნველყოფის 
ხარჯების 
ანაზღაურება. 

   

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება  06 01 04 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ  რუსთავში მცხოვრები და 
განცხადებით მომართვამდე   აქტიური რეგისტრაციის მქონე მოსარგებლე პირის, ხოლო  
მშობლის 2 წლიანი უწყვეტი რეგისტრაცია (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა 
ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციული საზღვრების გარეთ). ქვეპროგრამა 
ითვალისწინებს აუტიზმის მქონე ბავშვების (შემდგომში - ბენეფიციარი) საზოგადოებაში 
ინტეგრაციის მიზნით შემეცნებითი, თვითმოვლის, მოტორული, სოციალური განვითარების  
და კომუნიკაციური უნარების განვითარების ხელშეწყობას. გამონაკლის წარმოადგენს 
დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
მიწერილობა.   ქვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან, დაავადებათა საერთაშორისო 
კლასიფიკატორის ( ICD-10) მიხედვით განვითარების ზოგადი აშლილობის ჯგუფის  (F84.0-
F84.9) დიაგნოზის მქონე 2-დან 18 წლამდე ასაკის მქონე ბავშვები. ქვეპროგრამის 
მოსარგებლისათვის გათვალისწინებულია თვეში არაუმეტეს 17 სეანსის მიწოდება (357 
ლარი), თითოეული სეანსის ხანგრძლივობა შეადგენს 1 საათს, ინდივიდუალური 
განვითარების გეგმის შესაბამისად. თვეში 17 საათის განსაზღვრის შემთხვევაში, 
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გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპიის სეანსების მინიმალურმა რაოდენობამ უნდა 
შეადგინოს სეანსების საერთო რაოდენობიდან არანაკლებ 12 სეანსი. დარჩენილი 5 სეანსის 
შემთხვევაში, შესაძლებელია მიმწოდებლის მიერ ინდივიდუალური განვითარების  გეგმის 
შესაბამისად მოხდეს მოსარგებლისათვის საჭირო სეანების მიწოდება (მ.შ. გამოყენებითი 
ქცევით ანალიზის თერაპია საჭიროებისამებრ, მეტყველების თერაპია, 
ოკუპაციური/სენსორული თერაპია და სხვა). როცა შეუძლებელია სეანსის ჩატარება 
ობიექტური გარემოებების გათვალისწინებით,შესაძლებელია სრულად ან ნაწილობრივ 
სეანსების რაოდენობა გადანაწილდეს შემდეგ თვეებზე.   

გაეროს მდგრადი განვითარების 
მიზანი (SDG), რომლის 
მიღწევასაც ემსახურება 
ქვეპროგრამა 

მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა გენდერული არა 

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 
ხელშეწყობილია აუტიზმის მქონე 

ბავშვების რეაბილიტაცია 
მიღწეული 

შედეგი 

 ხელშეწყობილია აუტიზმის  
მქონე ბავშვთა 
სტიმულირების, 
თვითმოვლის, შემეცნების, 
მოტორიკის და კომუნიკაციური 
უნარების შეძენა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
აუტიზმის მქონე ბავშვთა 
რაოდენობა - 111 
ბენეფიციარი  

 2022 - 200  
ბენეფიციარი 

 განხორციელდა  -
214 ბენეფიციარის 
დაფინანსება. 

   

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის 
სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება  06 01 05 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია ქ. რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული (განცხადების 
მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში) გონებრივი განვითარების დაყოვნების, 
ცერებრული დამბლის  და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების (შემდგომში ბენეფიციარი) 
შემეცნებითი, თვითმოვლის, კომუნიკაციური და ფიზიკური უნარების განვითარებისა და 
საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამით მოსარგებლე კატეგორიას 
განეკუთვნება გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლის  და 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 მქონე ბავშვები (წელიწადში 
არაუმეტეს 1000 ლარი).  R62 დიაგნოზის შემთხვევაში სავალდებულოა ფსიქოლოგის ან 
ნეიროფსიქოლოგის დასკვნა. სავალდებულოა ქალაქ რუსთავში რეგისტრაცია  განცხადებით 
მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში 
რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ).  გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც 
მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

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

მიღწეული 
შედეგი 

 ხელშეწყობილია ქალაქ 
რუსთავის ადმინისტრაციულ 
საზღვრებში მცხოვრები 
(რეგისტრირებული) 0 დან 18 
წლამდე ბავშვების 
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ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
გაუმჯობესება 

გაეროს მდგრადი განვითარების 
მიზანი (SDG), რომლის 
მიღწევასაც ემსახურება 
ქვეპროგრამა 

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრა   მიზანი 3 - 
ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა 

გენდერული არა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
   ბენეფიციართა 
რაოდენობა -56 

ბენეფიციარი 

2022 -80  
ბენეფიციარი 

 განხორციელდა -  
211 ბენეფიციარის 
დაფინანსება. 

   

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება 06 02 01 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული/მუდმივი 
ბინადრობის ნებართვის მქონე მოქალაქეები, 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 

აღნიშნული პროგრამით 
უზრუნველყოფილია სოციალურად 
დაუცველი მოქალაქეების გამოკვება 
მომართვიანობის ლიმიტის ფარგლებში და 
კრიტერიუმების დაკმაყოფილების 
შემთხვევაში. 

მიღწეული 
შედეგი 

 სოციალურად დაუცველი 
მოქალაქეების 
უზრუნველყოფილი არიან 
მინიმალური სასურსათო 
კვებით 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრა;                                                                                  
მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა; 

გენდერული არა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
ბენეფიციართა 

რაოდენობა -2050 
2022 - 2050 

განხორციელდა უფასო 
სასადილოს პროგრამით 
მოსარგებლე - 2050 
ბენეფიციარის 
ყოველდღიური კვებით 
მომსახურება. 
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ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

სარიტუალო მომსახურება 06 02 02  

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

11. სარიტუალო მომსახურეობით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი. პროგრამა ითვალისწინებს 
ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული/მუდმივი ბინადრობის ნებართვის 
მქონესამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა 
სარიტუალო (დაკრძალვის) ხარჯების ანაზღაურებას 300 ლარის ოდენობით. პროგრამით 
გათვალისწინებულია 20 შუამდგომლობის დაკმაყოფილება. გამონაკლის წარმოადგენს 
დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
მიწერილობა 
2. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში აღმოჩენილი იდენტიფიცირებადი ან 
არაიდენტიფიცირებადი ადამიანების გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვასთან 
დაკავშირებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურებას 200 ლარის ოდენობით.  ასევე   ქალაქ 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული/მუდმივი 
ბინადრობის ნებართვის მქონე და მცხოვრები სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა არ 
არემატება 70 000-ს) ოჯახის წევრთა სარიტუალო (დაკრძალვის) მომსახურებას. მომსახურების 
თანხა  შეადგენს 400 ლარს.  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 

1.ვეტერანების  გარდაცვალების 
შემთხვევაში მათი ოჯახები 
უზრუნველყოფილი არიან სარიტუალო 
მომსახურების დაფინანსებით  
მომართვიანობის შესაბამისად  
2.უზრუნველყოფილია  სოციალურად 
დაუცველი მოქალაქეების სარიტუალო 
მომსახურება 

მიღწეული შედეგი 

 უზრუნველყოფილია 
გარდაცვლილ 
ვეტერანთა და სოც. 
დაუცველთა 
სარიტუალო 
ხარჯების 
მომსახურება 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 

ვეტერანთა 
სარიტუალო 

მომსახურების 
დაფინანსების 

მიმღები ოჯახები -
20 

2022 -20 ოჯახი 
 ქვეპროგრამის 
ფარგლებში 
განხორციელდა  - 39 
ბენეფიციარის 
სარიტუალო 
მომსახურების 
ხარჯის დაფარვა. 

    

 

სოციალურად 
დაუცველთა 
სარიტუალო 

მომსახურების 
დაფინანსების 

მიმღები ოჯახები - 
20 ოჯახი 

2022 - 20 ოჯახი   

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე 06 02 03 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

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

ქვეპროგრამის მიზანია,  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 

უზრუნველყოფილია სოციალურად 
დაუცველი ოჯახების სასმელი წყლის 
გადასახადის სრულად ან 
ნაწილობრივ დაფარვა 

მიღწეული 
შედეგი 

 შექმნილია პირობები რუსთავში 
მცხოვრები სოციალურად 
დაუცველი მოქალაქეების 
სოციალური მდგომარეობის 
გაუმჯობესებისთვის 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრა;                                                                                  
მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა; 

გენდერული არა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 

სერვისი მიმღები 
სოცდაუცველთა 

ოჯახების 
რაოდენობა - 1 388 

2022 - 1 500 

განხორციელდა 
1600 ოჯახის და 
4000 
ბენეფიციარის 
სასმელი წყლის 
გადასახადზე 
შეღავათის 
დაწესება. 

    

 
 
 

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 

1. ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირებს წარმოადგენენ:    
ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახები, 
რომელთა  სარეიტინგო ქულა არ აჭარბებს 150 000-ს (მგზავრობისას იხდიან 10 თეთრს); 
ბ)  მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირები (1 და 2 ჯგუფი) (მგზავრობენ უფასოდ);ზომიერად გამოხატული შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირები იხდიან 10 თეთრს.  
გ) სსიპ – „ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის“ მიერ მოწოდებულ ვეტერანთა 
სიაში რეგისტრირებული და შესაბამისი უწყების მიერ გაცემული ვეტერანის მოწმობის 
(სტატუსი) ან/და მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე პირები (მგზავრობენ უფასოდ); 
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 დ) რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებების  მოსწავლეები (10 თეთრი); 
ე) რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული შემდეგი დაწესებულებების 
თანამშრომე(ებ)ლი (იხდიან 20 თეთრს): 
 ე.ა)  რუსთავში რეგისტრირებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ; 
 ე.ბ) ა(ა)იპ – „ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება“;  
ე.გ) ა(ა)იპ – რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება „ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი 
ბიბლიოთეკა“; 
ე.დ) ა(ა)იპ "რუსთავის გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის პროფესიული მუნიციპალური 
დრამატული თეატრი;  
ე.ე) ა(ა)იპ  „რუსთავის ისტორიულ მუზეუმი“;  
ე.ვ) ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების 
ცენტრი“; ე.ზ) ა(ა)იპ  „„სარეაბილიტაციო-განმავითარებელი ცენტრი კესანე“;  
ე.თ) ა(ა)იპ  „რუსთავსერვის ცენტრი“; 
ე.ი) ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის 
ცენტრი“; ე.კ) ა(ა)იპ „რუსთავის წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის მოხუცებულთა სახლი“. 
ვ) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტები და ავტორიზებული 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების პროფესიული სტუდენტები (30 თეთრი);  
ხოლო M3 კატეგორიის ავტობუსით რუსთავი-თბილისის მარშუტზე მგზავრობისას 1.00 
ლარის ოდენობით. 
ზ) რუსთავში რეგისტრირებული „სახელმწიფო პენსიის შესახებ” საქართველოს კანონით 
განსაზღვრული პენსიონერები (იხდიან 20 თეთრს);  
თ) მრავალშვილიანი მშობელი ოთხი და მეტი შვილით (10 თეთრი); 
ი) მარტოხელა მშობელი (10 თეთრი); 
კ) ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდების მქონე პირები (20 თეთრი).  
ლ) რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები და რეგისტრირებულ  პედაგოგებს, 
რომლებიც პედაგოგიურ საქმიანობას ახორციელებენ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საჯარო 
სკოლებში (20 თეთრი); 
 2. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მისაღებად პირს უნდა ჰქონდეს 
აქტიური რეგისტრაცია ქალაქ რუსთავში (რეგისტრაციის შეჩერების შემთხვევაში 
მოსარგებლე პირმა 1 თვის ვადაში უნდა წარმოადგინოს რეგისტრაციის განახლების 
დამადასტურებელი დოკუმენტი, წინააღმდეგ    შემთხვევაში ვერ ისარგებლებს 
ქვეპროგრამით) ან მუდმივი ბინადრობის ნებართვა, გარდა იძულებით გადაადგილებული 
პირებისა, რომელთაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით, 
რეგისტრაციის მისამართად უფიქსირდებათ – ქალაქი რუსთავი. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

ტრანსპორტით გადაადგილების 
შეღავათებით უზრუნველყოფა 

მიღწეული 
შედეგი 

 სხვადასხვა სოციალური 
კატეგორიის მოსახლეობა 
უზრუნველყოფილია 
მუნიციპალური ტრანსპორტის 
უფასო მომსახურებით 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
ბენეფიციართა რაოდენობა 

- 3 082 სოც. დაუცველი 
2022- 4 000 

ბენეფიციარი 
 3717 - 
ბენეფიციარი 

   

2 
ბენეფიციართა რაოდენობა 

-1320 ვეტერანი 
2022 - 1500 

ბენეფიციარი 
738 - 
ბენეფიციარი 

  

3 
ბენეფიციართა რაოდენობა 

- 2 756 აიპ-ებისა და შპს 
თანამშრომლები 

2022  -2 800 
ბენეფიციარი 

3141 - 
ბენეფიციარი 

  

4 
ბენეფიციართა რაოდენობა 

- 298 შშმპ 
2022 - 350 

ბენეფიციარი 
600 - 
ბენეფიციარი 

  

5 
ბენეფიციართა რაოდენობა 

- 800 პენსიონერი 
2022  - 800 

ბენეფიციარი 
3000 - 
ბენეფიციარი 
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6 
ბენეფიციართა რაოდენობა 

- 1500 მოსწავლე 
2022 - 2000 

ბენეფიციარი 
6000 - 
ბენეფიციარი 

  

7 
ბენეფიციართა რაოდენობა 

- 3 585 სტუდენტი 
2022 - 4 000 

6281- 
ბენეფიციარი 

  

 
 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

ინდივიდუარული დახმარების პრგრამები 06 02 05 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

1. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული/მუდმივი 
ბინადრობის ნებართვის მქონე ოჯახების, 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 ოჯახები; 
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) დაფარვა წლიურად არაუმეტეს 500 ლარის 
ოდენობით.გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ 
რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა 
2. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და 
რეგისტრირებული/ მუდმივი ბინადრობის მქონე რეინტეგრირებული ბავშვების 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 აქტირი რეგისტრაციის სტატუსი. ამ პროგრამის 
მიზნებისთვის რეიტეგრირებული ბავშვი გულისხმობს 1-დან 18 წლამდე ბავშვს. პროგრამის 
მიზანს წარმოადგენს რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების კომუნალური დავალიანებების 
(ბუნებრივი აირი, ელექტრო ენერგია) გადასახადზე შეღავათის დაწესება. პროგრამით 
მოსარგებლე თითოეულ ოჯახს განესაზღვრება წლიური ლიმიტირებული თანხა 500,00 
(ხუთასი ლარი და 00 თეთრი) ლარის ოდენობით, რომლის გახარჯვის შესაძლებლობა 
ექნებათ 2022 წლის განმავლობაში. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც 
მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

1. უზრუნველყოფილია ომის ვეტერანთა 
ოჯახებისათვის კომუნალური 
გადასახადების სრულად ან 
ნაწილობრივ დაფარვა. 

2. რეინტეგრირებული ბავშვების 
ოჯახების უზრუნველყოფა ბუნებრივი 
აირითა და ელექტროენერგიით 

მიღწეული შედეგი 

 უზრუნველყოფილია 
პროგრამით 
მოსარგებლე პირთა 
სოციალური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება პროგრამა 

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრა;         მიზანი 11 - მდგრადი 
ქალაქები და დასახლებები       

გენდერული არა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 
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1 
ბენეფიციართა 
რაოდენობა - 57 

2022 -57 
განხორციელდა -  59 
ბენეფიციარის 
დახმარება. 

    

2 
ბენეფიციართა 
რაოდენობა- 12 

ოჯახი 
2022 - 12 ოჯახი 

განხორციელდა  - 10 
ბენეფიციარის 
დახმარება 

  

 
 
 
 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება 06 02 06 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები 
და რეგისტეირებული/მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე  ასი და ას წელს 
გადაცილებული  3 (სამი) უხუცესი მოქალაქის დახმარება, თითოეულის წელიწადში 
არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით. ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული არიან 
არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ 
უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს 
გარეთ).გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა. 
   ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.                                                                    

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

 ხანდაზმულები 
უზეუნველყოფილია 
ერთჯერადი  მატერიალური 
დახმარებით. 

მიღწეული შედეგი 

 უხუცსი მოქალაქეების 
უზრუნველყოფილი არიან 
ერთჯერადი მატერიალური 
დახმარებით 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრა;      

გენდერული არა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 

დახმარების მიმღებ 
უხუცეს მოქალაქეთა 
რაოდენობა - 3 
ბენეფიციარი 

2022 წელი-3 
ბენეფიციარი 

განხორციელდა 
1 ბენეფიციარის 
დახმარება  

    

 
 
 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

ა(ა)იპ" რუსთავის წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის მოხუცებულთა სახლი"-ს 
ხელშეწყობა    06 02 07  

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

ააიპ" რუსთავის წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის მოხუცებულთა სახლი"- 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

მოხუცებულთა კვებისა და სან. ჰიგიენური მომსახურება, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის მინიმალური აუცილებლობის ხელშეწყობა , საზოგადოებაში სოციალურ კულტურული 
ინტეგრაცია, მოხუცების  ჯანმრთელონის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

მარტოხელა და სოციალურად დაუცველი 
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 
მოხუცებისათვის თავშესაფრის მიცემა და 
მოვლა-პატრონობა 

მიღწეული შედეგი 

 მარტოხელა და 
სოციალურად დაუცველი 
უმწეო მდგომარეობაში 
მყოფი მოხუცებისათვის 
თავშესაფრის მიცემა და 
მოვლა-პატრონობა 
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დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
ბენეფიციართა 
რაოდენობა - 48 

45 35  0% 
მოხუცთა სახლის 

სტატისტიკური 
მონაცემები 

 
 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 06 02 08 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  და რეგისტრირებული მუდმივი ბინადრობის 
ნებართვის მქონე სოციალურად დაუცველი  მრავალშვილიანი ოჯახების  ფინანსური 
დახმარება.                                                                                                                                                             
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პროგრამით მოსარგებლე ჯგუფს, რომელსაც წარმოადგენენ 
ქალაქ რუსთავში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები, 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.  დახმარება მოიცავს თითო 
ბავშვზე ყოველთვიურად 35 ლარის ოდენობით დახმარებას. გამონაკლის წარმოადგენენ 
დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
მიწერილობა. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი 
ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან 
საბაზისო ფინანსური დახმარებით 

მიღწეული 
შედეგი 

 მრავალშვილიანი ოჯახები 
უზრუნველყოფილი არიან 
მატერიალური დახმარებით 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრა;                                                                                  
მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა 

გენდერული არა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
ბენეფიციარების 

რაოდენობა - 1043 
ბავშვი (285 ოჯახი) 

2022 - 1143 ბავშვი 
(317ოჯახი) 

 განხორციელდა  -
1202 ბავშვის (334 
ოჯახის) დახმარება 
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ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული კოდი) 

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების 
მატერიალური დახმარება  06 02 09  

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

1. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული/ მუდმივი 
ბინადრობის მქონე მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ 
პირთა ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე  მიიღებს 
ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო მეორე მსოფლიო 
ომის მონაწილესთან გათანაბრებული პირები   მიიღებს ერთჯერად მატერიალურ 
დახმარებას 500 ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა ყოველი წლის 9 
მაისს.გამონაკლისს წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ 
რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა. 
2. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომში, 2004 
წლის აგვისტოს შიდა ქართლში ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში საბრძოლო 
ოპერაციებისას, აგრეთვე საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო 
ოპერაციებში მონაწილეობისას საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული 
მებრძოლების ოჯახების ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას, რომლებიც   ქალაქ 
რუსთავში ცხოვრობენ და რეგისტრირებული (ან მუდმივი ბინადრობის მქონე) არიან 
განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის 
შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). თითოეული დაღუპული 
მებრძოლის ოჯახისთვის 500 ლარის ოდენობით. . დახმარება გაიცემა არაუმეტეს  
ყოველი წლის 8 აგვისტოს. ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული), 
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის (გარდა 2008 წელს და 2004 წელს 
მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციებში დაღუპული მებრძოლებისა) 200 ლარის ოდენობით, 
დახმარება გაიცემა არაუმეტეს 27 სექტემბრისა. გამონაკლის წარმოადგენენ დევნილები, 
რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
მიწერილობა. 

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 

1.უზრუნველყოფილია დიდი 
სამამულო ომის მონაწილეთა და 
მათთან გათანაბრებულ პირთა 
მატერიალური დახმარება. 
2. უზრუნველყოფილია საბრძოლო 
ოპერაციებისა და საქართველოს 
ტერიტორიული მთლიანობისათვის 
დაღუპულთა ოჯახების ფინანსური 
დახმარება 

მიღწეული 
შედეგი 

 საბრძოლო მოქმედებებში 
მონაწილეები და მათთან 
გათანაბრებულ პირთა 
ოჯახები უზრუნველყოფილი 
არინა მატერიალური 
დახმარებით 

გაეროს მდგრადი განვითარების 
მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრა;                                                                                   

გენდერული არა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 

უზრუნველყოფილია დიდი 
სამამულო ომის მონაწილეთა 

და მათთან გათანაბრებულ 
პირთა მატერიალური 

დახმარება. - 32 ვეტერანი 

2022 - 25 
ვეტერანი 

 განხორციელდა -  88 
ბენეფიციარის  
ერთჯერადი 
მატერიალური 
დახმარება. 
  

    

2 

უზრუნველყოფილია 
საბრძოლო ოპერაციებისა და 

საქართველოს ტერიტორიული 
მთლიანობისათვის 

დაღუპულთა ოჯახების 
ფინანსური დახმარება -57 

ოჯახი 

2022 - 57 
ოჯახი 
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ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 06 02 10  

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

1. ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები და რეგისტრირებული/მუდმივი 
ბინადრობის ნებართვის მქონე, მკვეთრად გამოხატული  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  
და დაბადებიდან მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის 
მთელი წლის განმავლობაში ნაწილობრივ ან მთლიანად უზრუნველყოფილნი იქნებიან 
მათთვის საჭირო ბუნებრივი აირით და ელ. ენერგიით.                                                                                                                                        
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები მოქალაქეების, რომლებიც ქალაქ 
რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში 
(წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და არიან მკვეთრად გამოხატული 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (სტატუსით „უსინათლო“) პირები განურჩევლად მათი 
სოციალური სტატუსისა, ასევე 18 წლამდე ასაკის პირები, რომლებიც წარმოადგენენ შეზღუდული 
შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბავშვებს და რომელთაც სტატუსი მიენიჭათ სამედიცინო 
ექსპერტიზის კომისიის მიერ მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემის გამო და ამასთან 
დაბადებიდან მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები 18 წლის 
შემდგომ, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა 
ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს. ქვეპროგრამა 
ითვალისწინებს 480 ლარის ოდენობით ბუნებრივი აირის და ელექტრო ენერგიის 
გადასახადებში ხელშეწყობას. საიდანაც 240 ლარის ოდენობით იფარება ელექტრო ენერგიის 
გადასახადი და 240 ლარით ბუნებრივი აირის გადასახადი.გამონაკლის წარმოადგენს 
დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
მიწერილობა 
2. ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები  ტოტალურ (ნულოვანი 
მხედველობის) უსინათლთა უზრუნველყოფა გამცილებლის მომსახურებით.   ქვეპროგრამა 
ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული/ მუდმივი ბინადრობის 
ნებართვის მქონე) მოქალაქეების, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით 
მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში 
რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 
საზღვრებს გარეთ), რომლებსაც გამცილებლის მეშვეობით ესაჭიროებათ გადაადგილება  
სამედიცინო დაწესებულებებში, საყოფაცხოვრებო დაწესებულებებში, სახელმწიფო 
დაწესებულებებში. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ 
რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

1. უზრუნველყოფილია შშმ პირებთა 
კომუნალური გადასახადების  სრულად ან 
ნაწილობრივ დაფარვა 
2. ტოტალურად უსინათლო პირები 
უზრუნველყოფილი არიან გამცილებლის 
მომსახურებით და ხელშეწყობილი მათი 
გადაადგილება სხვადასხვა სერვისების მიღების 
მიზნით 

მიღწეული შედეგი 

 უზრუნველყოფილია 
შეზღუდული 
შესაძლებლობების 
მქონე პირთა 
სოციალური 
დახმარება 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრა; მიზანი 10 - შემცირებული 
უთანასწორობა 

გენდერული არა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
ბენეფიციართა 

რაოდენობა - 1 95 
ბენეფიციარი 

2022 - 198 
ბენეფიციარი 

 განხორციელდა -  159  
ბენეფიციარის კომუნალი 
მომსახურების უზრუნველყოფა. 
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ბენეფიციართა 

რაოდენობა -74 ბენეფ. 
2022 წელი - 

68 ბენეფ. 
განხორციელდა - 52 
ბენეფიციარის დახმარება 

  

 
 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

სტუდენტთა სოციალური დახმარება 06 02 11 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურმა 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და მუდმივი 
ბინადრობის ნებართვის მქონე სტუდენტები (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 რუსთავის სკოლაში, 
ჩაეთვალოს ორ (2) წლიან რეგისტრაციად და მიეცეს პროგრამით სარგებლობის 
შესაძლებლობა: ა)სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მათი 
ოჯახების სარეიტინგო ქულა 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.გამონაკლის წარმოადგენს 
დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
მიწერილობა. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

აღნიშნული პროგრამით ხელშეწყობილია 
კრიტერიუმებიდან გამომდინარე 
რუსთაველი სტუდენტების გადაადგილება 
თბილისის მიმართულებით. 

მიღწეული შედეგი 

 პროგრამით 
მოსარგებლე 
სტუდენტებისთვის 
უზრუნველყოფილია 
მგზავრობის 
საფასურის 
დაფინანსება 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება პროგრამა 

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრა;        მიზანი 10 - შემცირებული 
უთანასწორობა;          მიზანი 11 - მდგრადი 
ქალაქები და დასახლებები    

გენდერული არა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 

N 
საბაზისო 

მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 

ფინანსური 
მხარდაჭერის 

მიმღები 
სტუდენტების 

რაოდენობა - 230 
სტუდენტი 

2022 - 230 
სტუდენტი 

 განხორციელდა  - 
195 ბენეფიციარის 
მგზავრობის 
საფასურის 
ანაზღაურება 
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ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

სოციალური დახმარების პროგრამა 06 02 12 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების სადღესასწაულო დღეებში ტკბილეულის გადაცემა 
(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. ააიპ „რუსთავის წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის მოხუცებულთა სახლი“ 
ბენეფიციარები. 
4. ააიპ „სარეაბილიტაციო-განმავითარებელი ცენტრი კესანე“-ს ბენეფიციარები. 
5. ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული/მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე), 
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახები. 
6. 2004 წლის აგვისტოს თვეში, ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე საბრძოლო 
ოპერაციების დროს დაღუპული რუსთაველი მებრძოლების ოჯახები (მცხოვრები და 
რეგისტრირებული/მუდმივი ბინადრობის ნებართვის). 
7. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახები (რუსთავში 
მცხოვრები და რეგისტრირებული/მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე). 
8.  დიდი სამამულო ომის მონაწილეები და მათთან გათანაბრებული პირები, 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

აღნიშნული პროგრამით, მოსარგებლე 
ბენეფიციარების უზრუნველყობა სასაჩუქრე 
კალათებით.. 

მიღწეული შედეგი 

 უზრუნველყოფილია 
პროგრამით 
მოსარგებლე პირთა 
სოციალური დახმარება 
სადღესასწაულო 
დღეებში 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება პროგრამა 

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრა;                                                                                  
მიზანი 2 - შიმშილის აღმოფხვრა; 

გენდერული არა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
ბენეფიციართა 

რაოდენობა - 2 920 
2022 - 3 000 

განხორციელდა  - 3261 
ბენეფიციარის  დახმარება 

    

 
 
 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი 
ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა  06 02 13 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების 
ხელშეწყობა საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის და მათი უნარებისა და შესაძლებლობების 
რეალიზაციის უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს ქალაქ რუსთავის მცხოვრები 
და რეგისტრირებული/მუდმივი ბინადრობის მქონე    სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან 
გასულ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობას და ფინანსურ დახმარებას 
წელიწადში არაუმეტეს 1200 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის ბენეფიციარები არიან  
სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან, კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან და მცირე საოჯახო 
სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდები, რომელთაც 
სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში სულ მცირე 2 წელი გაატარეს. ქვეპროგრამა განკუთვნილია 
18-24 წლის ახალგაზრდებისათვის.   
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დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

უზრუნველყოფილია 
ბენეფიციარების 100%-იანი 
დაფინანსება მომართვიანობის 
ლიმიტის ფარგლებში 

მიღწეული 
შედეგი 

 შექმნილია პირობები 
პროგრამის ბენეფიციართა 
საზოგადოებაში 
ინტეგრაციისთვის და 
ხელშეწყობილია მათი 
უნარებისა და 
შესაძლებლობების რეალიზაცია 

გაეროს მდგრადი განვითარების 
მიზანი (SDG), რომლის 
მიღწევასაც ემსახურება 
ქვეპროგრამა 

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრა;  მიზანი 10 - 
შემცირებული უთანასწორობა   

გენდერული არა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
ბენეფიციართა რაოდენობა 

- 4 
2022- 5 

 განხორციელდა  - 
11 ბენეფიციარის 
დახმარება  

    

 
 
 
 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა 06 02 14 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

აღნიშნული ქვეპროგრამით თვითოეული ბენეფიციარის მომსახურება ფინანსდება  თვეში 80 
ლარით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის 
სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული (განცხადების 
მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში) მოქალაქეების  ყოველთვიური მატერიალურ 
დახმარებას.  გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ 
რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

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

მიღწეული 
შედეგი 

 უზრუნველყოფილია ქალაქ 
რუსთავში მცხოვრები და 
რეგისტრირებული  
ბენეფიციარებისთვის დიალიზის 
და თირკმლის 
ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო 
პროგრამით დადგენილი 
მომსახურების უწყვეტად 
მიღების საჭირო ხარჯების 
დაფინანსება 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 3 - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა გენდერული არა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 
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1 

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

2022 - 70 
ბენეფიციარი 

 განხორციელდა -  92 
ბენეფიციარის 
დახმარება. 

   

 
 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა 06 02 15 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია  სოციალურად დაუცველი ბავშვიანი ოჯახების ხელშეწყობა, რათა 
არ გახდეს საჭირო ბავშვების ოჯახიდან გამოყვანა და სახელმწიფო ზრუნვაში გადაცემა.                                                                                                                                                              
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
რეგისტრირებული/მუდმივი ბინადრობის მქონე, დაბადებიდან თვრამეტ წლამდე 
ბავშვი/ბავშვები, ვისაც ემუქრება ოჯახიდან სახელმწიფო ზრუნვაში გადაყვანა ან/და ვერ 
ხორციელდება სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრაცია, რაც მოიცავს 
ბავშვის ოჯახის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ბინის საყოფაცხოვრებო 
პირობების გაუმჯობესებას სარემონტო სამუშაოების ჩატარებით და კარ-ფანჯრის 
შეცვლით. ქვეპროგრამის განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება ბავშვის ოჯახიდან 
განცალკევების პრევენცია და სახელმწიფო ზრუნვიდან ოჯახში რეინტეგრაციის 
ხელშეწყობა, რითაც გაიზრდება სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ ოჯახში 
დაბრუნებულ ბავშვთა რიცხვი, ასევე შემცირდება ოჯახიდან სახელმწიფო ზრუნვაში 
გადასაყვანი ბავშვების რიცხვი. 

დაგეგემილი შუალედური შედეგი 

უზრუნველყოფილია სოციალურად 
დაუცველი ბავშვიანი ოჯახების 

საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება 

მიღწეული 
შედეგი 

განხორციელდა 
სოციალურად დაუცველი 
ბავშვიანი ოჯახების 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

გაეროს მდგრადი განვითარების 
მიზანი (SDG), რომლის 
მიღწევასაც ემსახურება 
ქვეპროგრამა 

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრა;      

გენდერული არა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული 

მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

1 
ბენეფიციარი ოჯახების 

რაოდენობა -3 ოჯახი 
2022 - 7 ოჯახი 

 განხორციელდა  - 14 
ბენეფიციარის  
დახმარება. 
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ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
დასახელება (პროგრამული 
კოდი) 

ძალადობის მსხვერპლი სტატუსის მქონე პირთა დახმარების პროგრამა 06 02 16 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
განმახორციელებელი 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების 
აღწერა და მიზანი 

ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე ბავშვიანი ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური 
დახმარება 1000 ლარის ოდენობით, რომლის მიზანია ძალადობის მსხვერპლთა მიერ 
თავშესაფრის დატოვების შემდგომ პერიოდში რესოციალიზაცისაა და საწყისი ეკონომიკური 
სტაბილურობის ხელშეწყობა, მისი ღირსების, კეთილდღეობის, უსაფრთხოების, სიცოცხლისა 
და ჯანმრთელობის დაცვა. 

დაგეგემილი შუალედური 
შედეგი 

ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე 
პირების მხარდაჭერა. 

მიღწეული შედეგი 

 განხორციელდა 
ძალადობის მსხვერპლის 
სტატუსის მქონე პირების 
მხარდაჭერა. 

გაეროს მდგრადი 
განვითარების მიზანი (SDG), 
რომლის მიღწევასაც 
ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 1 - სიღარიბის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრა;  მიზანი 10 - შემცირებული 
უთანასწორობა 

გენდერული არა 

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების 
ინდიკატორი 

მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

განმარტება 

N საბაზისო მაჩვენებელი 
დაგეგმილი 

მაჩვენებელი 
მიღწეული მაჩვენებელი 

ცდომილების 
მაჩვენებელი 
(%/აღწერა) 

2 
ბენეფიციართა 
რაოდენობა - 0 

მომართვიანობის 
შესაბამისად 

განხორციელდა  - 5 
ბენეფიციარის 
დახმარება. 

    

 
 
 

 

 

სარეზერვო ფონდის განაწილება 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის გეგმა იყო 1 340,0 ათ. ლარი, ხოლო საკასო 
ხარჯმა შეადგინა 1 036,7   ათ. ლარი. 

 

სულ ღონისძიების დასახელება 
თანხა 

(ათ. ლარი) 

1 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მზია ლომიძე-ჩუთლაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

2 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იოსებ კუპატაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

3 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ოლგესაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,3 

4 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლია კოტორაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

5 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. მანანა ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

6 
შპს "ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი გრიგალაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

7 
შპს "ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანაშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. 
მარიამ ტუღუშის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

8 
შპს "მედ ინვესტმენტი"-ს სახელზე მოქ. თამარი გუჯეჯიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 



2022  წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში                                                                                      72 

 

9 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ალისა ახვერდიევას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

10 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. შიო ალავერდაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

11 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. დაჩი სოროზანიშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,4 

12 
შპს "ინოვა"-ს  სახელზე მოქ. გიორგი წიქარიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

13 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ქრისტინე ჯმუხაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

14 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ელდარ სიდანოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

15 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ლეილა კუიუმჩიანის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

16 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. სოფიკო ძულიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

17 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ეთერი კუპრეიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

18 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ხათუნა გლიკუს ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,3 

19 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ირმა ზვერიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

7,3 

20 
შპს "ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. რომანი ალთუნაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

21 
შპს "კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. 
თორნიკე ბუშელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,6 

22 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლიანა ალადაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

23 
ა(ა)იპ "მზე სწორად მოეფინების"-ს სახელზე მოქ. დემეტრე კაკაჩიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
ადაპტირებული სკამის და ადაპტირებული მაგიდის ინდივიდუალური მორგების მომსახურებისთვის 

0,9 

24 
შპს "კენ ვოლკერის სახ. სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ანდრია 
მახათაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ადაპტირებული სკამის ინდივიდუალური მორგების 
მომსახურებისთვის 

0,4 

25 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მერი გოგოძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

26 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა კევლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

27 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

28 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ხოსროშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

29 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარინა ბუბუნაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

4,0 

30 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ხაიაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,8 

31 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. დალი ყაველაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

32 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანული მელქონაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

33 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნოდარ ცაბაურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

34 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. მერი ჩიტაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

35 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ვახტანგ გოგოლიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

36 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მანანა მამაიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 
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37 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ციალა ცხოვრებოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

38 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის  სახელზე მოქ. დაჩი ბიკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

39 
შპს "ინოვა"-ს  სახელზე მოქ. ეკატერინე ჯიქიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

40 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა ბარამიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

41 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ალიოშა ტრუნოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

42 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვიქტორ ტრუნოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

43 
შპს "გრანდ ვეჯინი"-ს სახელზე 2022 წლის 20 იანვარს ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩა 6ა-ში 
გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული პირების დროებით საცხოვრებელი ხარჯის ანაზღაურების 
მიზნით  

8,2 

44 
შპს "ელიტა"-ს სახელზე 2022 წლის 20 იანვარს ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩა 6ა-ში გაჩენილი 
ხანძრის შედეგად დაზარალებული პირების დროებით საცხოვრებელი ხარჯის ანაზღაურების მიზნით  

0,4 

45 
შპს "თბილისის დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გვანცა ფეიქრიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

46 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. გიორგი მანანაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,3 

47 
ააიპ "პარტნიორობა თანასწორობისთვის" სახელზე მოქ. ქამრან ალიევის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

48 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარინა ცუცქირიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

49 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამარი პეტრიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

50 
შპს "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო 
ტექნოლოგიების საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნანული კანჯარაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

51 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანული კანჯარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

52 
შპს "იმპექსფარმი"-ს სახელზე მოქ. ლიზა ზუბაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

53 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნელი ომიაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

54 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზაქრო ბერაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

55 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იზოლდა ბერაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

56 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამარ დეკანოსიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

57 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ელვერა დევიძე-ვიშნიაკოვას ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

58 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯუმბერი ბაინდურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

59 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. არსენა კენჭაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

60 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ოლგესაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

61 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ირინა ხონელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

62 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ეთერი ხონელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

63 
2022 წლის 20 იანვარს ქ. რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩა 6ა-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული 
პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

5,3 

64 
შპს "ნიუ რეჰაბ"-ის სახელზე მოქ. კატო რევიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 
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65 
ააიპ "ფსიქორეაბილიტაციის ცენტრი ინდიგო"-ს სახელზე მოქ. იოანე ღამბაშიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

66 
შპს "კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. კახაბერ 
ბოჭორიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,6 

67 
შპს "კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ზაური გელანტიას 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,3 

68 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ლენა თაბაგარის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

69 
ააიპ "ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ცონტე ჯერენაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,1 

70 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლუკა ზაზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

71 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ბედიშა ესართიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

72 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თომა ჭელიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

73 
შპს "გრანდ ვეჯინი"-ს სახელზე 2022 წლის 20 იანვარს ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩა 6ა-ში 
გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული პირების დროებით საცხოვრებელი ხარჯის ანაზღაურების 
მიზნით  

3,1 

74 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გოგა ჯმუხაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

75 
სს "რუსთავის სამშობიარო სახლი"-ს სახელზე მოქ. ნონა ჭანტურიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

76 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ლალი შუბითიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

77 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ცისანა სარალიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

78 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. თეონა თავართქილაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

79 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. რიტა სულთნიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

80 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნინი ჯაგაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

81 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა ფირცხელავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

82 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. მერაბი შიხიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,1 

83 
შპს "პარტნიორობა თანასწორობისთვის"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ფერაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

84 
შპს "ფრანგულ-გერმანული ხუჯაძე-გოგნიაშვილის ყელ-ყურ-ცხვირის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ვიტალი 
დარსალიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,6 

85 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ასმათი შალვაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

86 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ბადუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

87 
სსიპ "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს 
სახელზე მოქ. მიზეილ მაზანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

88 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. დემური ბარბაქაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

89 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. გივი ფიროსმანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

90 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნათელა სიდამონიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

91 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა კევლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 
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92 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა-მარია ვეფხვიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

93 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნელი გოგოლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

94 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. მაია მამალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

95 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნონა სადღობელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

96 
შპს "თიმი-თბილისის მედიცინის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ვენერა კოხრეიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

97 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა გოგალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

98 
შპს "მირკო"-ს სახელზე მოქ. ნინო ურიდიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ერთი კოლოფი კოაგუჩეკის 
შესაძენად 

1,0 

99 სპორტსმენი ბექა გურულის  წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდო 0,7 

100 სპორტსმენი ჯაბა სეფიაშვილის  წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდო 0,5 

101 
რუსთავის ეპარქიის ტაძრების მღვდელმსახურების სახელზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების 
გაწევის მიზნით, ტაძრების კეთილმოწყობისა და შემდგომი განვითარების უზრუნველსაყოფად 

120,0 

102 
2022 წლის 20 იანვარს ქ. რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩა 6ა-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული 
პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

3,4 

103 
რუსთავის ეპარქიის ტაძრების მღვდელმსახურების სახელზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების 
გაწევის მიზნით, ტაძრების კეთილმოწყობისა და შემდგომი განვითარების უზრუნველსაყოფად 

8,0 

104 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ლეილა კუიუმჩიანის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

105 
შპს "სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი ჰარმონია"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი დვალის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

106 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე ნოზაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

107 
ააიპ "პარტნიორობა თანასწორობისთვის" სახელზე მოქ. ლუკა ბალიაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

108 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ზეინებ გურგენიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

109 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ელიზბარაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

110 
შპს "მედ-დიაგნოსტიკა"-ს  სახელზე მოქ. თეა თამარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

111 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ზაირა ზვიადაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

112 
შპს "თბილისის დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. რუსიკო ბურხატის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

113 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი ჯიქიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,7 

114 
სსიპ "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი"-ს სახელზე მოქ. კოტე ჩალიგავას 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

115 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ლალი თოდაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,2 

116 
შპს "ჰეპატოლოგიური კლინიკა ჰეპა"-ს სახელზე მოქ. ნინო ჩიტალაძე-გოგრიჭიანის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,3 

117 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა გაფრინდაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

4,0 

118 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ანასტასია არჯევანიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

119 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ელვინ ჯაფაროვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

120 
შპს "ჯორჯიან მედიქალ სერვისი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი კევლიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი ჟანგბადის კონცეტრატორის შესაძენად 

1,8 
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121 
შპს "ჯორჯიან მედიქალ სერვისი"-ს სახელზე მოქ. ნოდარი დვალიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი ჟანგბადის კონცეტრატორის შესაძენად 

0,5 

122 
შპს "ჯორჯიან მედიქალ სერვისი"-ს სახელზე მოქ. ზაური მოხევიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი ჟანგბადის კონცეტრატორის შესაძენად 

1,9 

123 
ააიპ "სარეაბილიტაციო განმავითარებელი ცენტრი კესანე"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ხაფთანის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

124 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნინა წიქარიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

125 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ღოღელიანის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

126 
შპს "ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. აჩიკო მიქაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,5 

127 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. თამაზ გაგულიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

128 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ელგუჯა გორდეზიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

129 
სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე 
მოქ. ნანა ხორგუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,6 

130 
შპს "ორთო +"-ის სახელზე უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებულთა 
დახმარების მიზნით, სხვადასხვა სახის საქონლის შესაძენად 

20,5 

131 
2022 წლის 20 იანვარს ქ. რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩა 6ა-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული 
პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

4,7 

132 
სპორტსმენის გიორგი სარდალაშვილის წახალისების მიზნით მიღწეული წარმატებისათვის ფულადი 
ჯილდო 

2,5 

133 სპორტსმენის ლუკა კუბლაშვილის წახალისების მიზნით მიღწეული წარმატებისათვის ფულადი ჯილდო 2,5 

134 სპორტსმენის ბექა გურულის წახალისების მიზნით მიღწეული წარმატებისათვის ფულადი ჯილდო 2,0 

135 სპორტსმენის ლუკა კუბლაშვილის წახალისების მიზნით მიღწეული წარმატებისათვის ფულადი ჯილდო 1,5 

136 მწვრთნელის ხვიჩა კაპანაძის წახალისების მიზნით მიღწეული წარმატებისათვის ფულადი ჯილდო 1,5 

137 მწვრთნელის ედუარდ მარდანოვის წახალისების მიზნით მიღწეული წარმატებისათვის ფულადი ჯილდო 1,5 

138 მწვრთნელის ჯემალ იასეშვილის წახალისების მიზნით მიღწეული წარმატებისათვის ფულადი ჯილდო 1,2 

139 მწვრთნელის ალიშმან ტალიბოვის წახალისების მიზნით მიღწეული წარმატებისათვის ფულადი ჯილდო 1,0 

140 
სსიპ "საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-ს სახელზე მოქ. 
ბექა კულიჯანაშვილის სწავლების სამაგისტრო საფეხურზე სწავლების საფასურის დაფინანსების მიზნით 

1,1 

141 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნანა პაპუნაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

142 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლუკა ვანიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

143 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. მარიამი ალხაზიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

144 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. სალომე ჭანტურიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

145 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. მერაბ მუზაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

146 
სს "ჯერარსი"-ს სახელზე მოქ. ნაზიბროლა შალვაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

147 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ანა ქიტიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

148 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თაია წოწოლაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

149 
შპს "მედ-დიაგნოსტიკა"-ს  სახელზე მოქ. ქეთევან გოდელაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 
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150 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ანდრია მოდებაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

151 
"ქალაქ სტამბულის აჯიბადემ მასლაკის ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. იამზე მაისურაძის 
ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების მიზნით 

2,0 

152 
შპს "მედფარმა პლუსი"-სათვის მოქ. იაკობი ცომაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სპეციალური 
საკვების შესყიდვისათვის 

0,8 

153 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გოჩა ვარამაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

154 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. მალხაზი აბრამიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

155 
შპს "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო 
ტექნოლოგიების საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გელა ბლიაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

156 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნანული ქელბაქიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

157 
შპს "იმპექსფარმი"-ს სახელზე მოქ. მარინა დანელიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

158 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილი გურგენიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

159 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თინათინ გოხაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

160 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი გავაშელიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

161 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მედიკო ღუდუმიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

162 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარინე ხარებაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

163 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნაზია გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

164 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლიანა ბუთიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,1 

165 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილ კიკვაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

166 
შპს "ლოგომედი-მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ჰოსეინ გუსეინოვის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლ 

1,3 

167 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა ფირცხელავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,0 

168 
ააიპ "სარეაბილიტაციო-განმავითარებელი ცენტრი კესანე"-ს სახელზე მოქ. მდიმა კაპანაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

169 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. დარეჯან ბრაჭველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

170 
შპს "ამერიკან ჰოსპიტალ ნეთვორქ"-ის სახელზე მოქ. თამთა გველესიანის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,4 

171 
შპს "პედიატრიული ქირურგიის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ჭყოიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

172 
შპს "თბილისის სახემწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო 
ტექნოლოგიების საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. აითაჩ ალახვერდიევას ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

173 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლილე ხორავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

174 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ვახტანგ კიკილაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

175 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ზურაბ ჯანელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

176 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ვენერა კოტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

177 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლენა თურმანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 
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178 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. კახა ნადირაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

179 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნინო აბუთიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

180 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. მაია ხუხუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

181 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანული ხაჩიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

182 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

183 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მზია კოტიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

184 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე გვარაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,4 

185 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მზიური გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

186 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნათელა დგებუაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

187 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. გიორგი გორგოძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

188 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ლუიზა ნინაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

189 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა კევლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

190 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დავით ჩუტკერაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

191 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ცირა ელოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

192 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. მარინე მაჩაიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

193 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ოლგესაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

194 
 შპს "აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მალხაზ ხაჩიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

4,0 

195 
შპს "ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. ქსენია ვაშაყმაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

196 
შპს "ფრანგულ-გერმანული ხუჯაძე-გოგნიაშვილის ყელ-ყურ-ცხვირის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მერაბ 
ჭკადუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

197 
შპს "თვალის კლინიკა აისი"-ს სახელზე მოქ. გრიგოლი ბარბაქაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

198 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნინა იორდანიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

199 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ელო ტურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

200 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლიანა ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

201 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ქეთევან ქაშიბაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,1 

202 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. სოფიო ჯვარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

203 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნონა ყვენწაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

204 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი მამნიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

205 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი მამნიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

206 
მოქ. ნიკა გორდულაძის სახელზე საქართველოს ჩემპიონატი "ქართული ლიგა"-ში მონაწილეობის 
მისაღებად საჭირო კოსტიუმირების ხარჯის ანაზღაურების დახმარების მიზნით 

2,1 
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207 მოქ. მიხეილ ირემაშვილის  სახელზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნით 2,0 

208 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. ელგუჯა ხორგუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

209 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. მიხეილი შუბითიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

210 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. კატო რევიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

211 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. თენგიზი გოცირიძის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

212 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. თამარა ქოჩაკიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

213 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ანასტასია ჯიღაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

214 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ელისმარია ტყეშელაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

215 
 სს "ევექსის კლინიკები"-ს სახელზე მოქ. გიორგი კვირიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

216 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. ირმა ციციშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

217 
შპს "მედ ინვესტმენტი"-ს სახელზე მოქ. მუშკუნაზ ალიევას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,0 

218 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გიორგი ვარდოშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,0 

219 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-ს  სახელზე მოქ. ირაკლი ლომიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

220 
შპს "ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გვანცა ბლიაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

221 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. მედიკო თურაზაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

222 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნანული შუბითიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

223 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანული მელქონაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

224 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჟუჟუნა ხინთიბიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

225 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მერაბი ჩიკვილაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

226 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარინა ფირანიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

227 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია კაპანაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

228 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გულნაზი ასაიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

229 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ქეთევანი წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

230 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ნინო ჩიტალაძე-გოგრიჭიანის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

231 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. როინი შოშიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

232 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანატოლი ქირიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

233 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. გაბრიელი ზვიადაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

234 
სს "ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"-ს 
სახელზე მოქ. თეა ბუცხრიკიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,1 
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235 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გაიოზ ღამბაშიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

236 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. კობა ლაბუჩიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,3 

237 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნატალი ულუმბელაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,5 

238 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. მარიამი მაზმიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

239 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მერაბი გურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,9 

240 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი კეჭაყმაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,6 

241 
მოქალაქე ნანი სარალიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა 
რეაბილიტაციისათვის განკუთვნილი სპორტული ტრენაჟორის (შვედური კედელი) შესყიდვის მიზნით 

0,5 

242 
შპს "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო 
ტექნოლოგიების საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი მოსახლიშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

243 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ნინო დაუთაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,0 

244 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნინო ოთინაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

245 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. დალი ყაველაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

246 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე იმედაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

247 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. რეზო შუბითიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

248 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ზოია სებისკვერაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

249 
 შპს "სი ენ სი"-ს სახელზე მოქ. მზია კვირიკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

250 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ოლგესაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

251 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. სალომე სახვაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

252 
შპს "თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერი"-ს სახელზე მოქ. მანანა გაგნიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

253 
შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. მანანა ხადურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

254 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დარეჯანი ბოსტოღანაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

1,0 

255 
სსიპ ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის #23 სკოლის ფოიეს ბარელიეფის 
დასასრულებლად ჩასატარებელი სამუშაოებისათვის მატერიალური დახმარების მიზნით 

3,5 

256 მწვრთნელის  ზურაბი ჩიტკერაშვილის სპორტული წარმატებისათვის წამახალისებელი ფულადი ჯილდო 1,0 

257 
სპორტსმენის ლაშა-გიორგი ვარდიაშვილის სპორტული წარმატებისათვის წამახალისებელი ფულადი 
ჯილდო 

1,5 

258 
2022 წლის 20 იანვარს ქ. რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩა 6ა-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული 
პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

4,7 

259 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. გაბრიელა გოგოლაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

260 
 შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის  სახელზე მოქ. ნუგზარი ინჯგიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,5 

261 
შპს "ინ ვიტრო განაყოფიერების ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ეთერი ოყროშიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,1 

262 
შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. დაჩი კიკნაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,0 

263 
შპს "კენ ვოლკერის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. დარიკო 
ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 
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264 
შპს "თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დავითი შანიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

265 
შპს ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლუარა ჭანტურიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,3 

266 
შპს "საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმე და ანას სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გელა 
ღელაღუტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,8 

267 
შპს "რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ეკატერინე ღუღუნიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

268 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. მარსელინა ნასყიდაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

269 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. სალომე ნაროზაულის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

270 
შპს "სამედიცინო ცენტრი მეტა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ გოგოლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

271 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნონა უგრეხელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

272 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ოთარი ლაღაძიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

273 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ალუდა ზვიადაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

274 
შპს "ლოგომედი-მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლევან დუმბაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

275 
შპს "ლოგომედი-მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ტაისია დუმბაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

276 
შპს "ეუ-ლაბი"-ს სახელზე მოქ. ნინო ჩიხლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

277 
შპს "კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. 
კახაბერ ბოჭორიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,6 

278 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. სოფიო ტიტვინიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

279 
შპს "თბილისი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო 
ტექნოლოგიების საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მათე გრძელიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

280 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ზაზა ცუცქირიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

281 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. თორნიკე ფრუიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

282 
ააიპ "ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. დემეტრე თოხარიკაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

283 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გურამი ხაჩიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

284 
შპს "რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი დავითაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

285 
 შპს "ამერიკან ჰოსპიტალ ნეთვორქ"-ის სახელზე მოქ. ლევანი ზასუხოვის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

2,5 

286 
სს "ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ანზორ სეთურიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,8 

287 
შპს "თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. საბა გერლიანის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

288 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ანა ფოცხვერაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

289 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მაია ფარასტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

290 
შპს "მედ-დიაგნოსტიკა"-ს  სახელზე მოქ. ფატი გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

291 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ბიჭიკო ცუცქირიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 
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292 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

293 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თინა სირბილაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

294 
შპს "იმპექსფარმი"-ს სახელზე მოქ. ბიჭიკო ცაციაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

295 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. სამსონ კობერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

296 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ომარი ოდიშარიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

297 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნათია კალანდაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

298 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. შუშანა გურგენიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

299 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მარიამი ბეჟიტაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

300 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამარ გოგუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

301 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ქრისტეფორე აიწურაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

302 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ციური ხვედელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

303 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მუშკუნაზ ბაირამოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

304 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნათელა მამადაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

305 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იამზე მამლეევის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

306 
შპს "იმპექსფარმი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ბერბიჭაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

307 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. არჩილ კოტაშვილი ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

308 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზენარი ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

309 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ნადეჟდა როდინას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

310 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ეთერი ალთუნაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

311 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ოლგესაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

312 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნარგიზი გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

313 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ნინო ასაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

314 
ააიპ "ჯო ენის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარიამი წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

315 
შპს "ვივამედი"-შ სახელზე მოქ. ნატალია გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

316 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლევანი გვენცაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,4 

317 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ეთერი კუპრეიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

318 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ჯემალ მუკბანიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

319 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-ს  სახელზე მოქ. კრისტი ჩითინაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

320 
შპს "კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. 
ნატალია ბლიაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,7 
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321 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გოჩა მიროტაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

322 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლარი დგებიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

323 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გულიზა ენუქიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

324 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარინა ლურსმანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

325 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მზევინარ ცერცვაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

326 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გოჩა მეტრეველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

327 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ვალერიან თაბაგარის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,9 

328 
შპს "მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები და სერვისი"-ს სახელზე მოქ. რობერტი შინჯიაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მრავალფუნქციური დრენაჟის კათეტერის და გამაგრძელებელი მილი 
კონექტორის შესაძენად შესაძენად 

1,3 

329 
შპს "მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები და სერვისი"-ს სახელზე მოქ. თემური კოტრიკაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი შარდის მიმღების შესაძენად 

2,5 

330 
შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. ქეთევან ბოლოთაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

331 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. ნათია გოგოხიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

332 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მალხაზი პაპუნაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

333 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. მილა ლოხიშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

334 
შპს "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო 
ტექნოლოგიების საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ მოსიაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

335 
სს "ჯერარსი"-ს სახელზე მოქ. მაკა ლომიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

336 
შპს "რეაბილიტაციის ცენტრი რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ქრისტინე ჯმუხაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

337 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მერაბი პეტრიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

338 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. გიორგი მენაბდიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

339 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი მანანაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

340 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გურამი ხაჩიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,6 

341 
შპს "ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკური"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ოჩიგავას ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

342 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ლუბა დევდარიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

343 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ირმა მიმინოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

344 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნონა ყვენწაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

345 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მედეია ქართველიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

346 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა ახვლედიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

347 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი გაბელაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

348 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

349 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ზაზა სივსივაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 
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350 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზაზა სივსივაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

351 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ელგუჯა მუნჯიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

352 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ჯიმშერ ლაგაზაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

353 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილ ბუაჩიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

354 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა ბენდელიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

355 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი კუზმენკოს ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

356 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ვახტანგ გოგოლიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,3 

357 
შპს "იმპექსფარმი"-ს სახელზე მოქ. ზაური ბალახაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

358 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თინა სირბილაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

359 
სს გეფა"-ს სახელზე მოქ. ჯონდო ტოგონიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

360 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. პეტრე აფრიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

361 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზ ხითაროვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

362 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ეთერი იაკოფაშვილი-კურტანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

363 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამარ გორდიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

364 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. გიორგი დევდარიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

365 
შპს "ამერიკან ჰოსპიტალ ნეთვორქ"-ის სახელზე მოქ. თამარი ჭედიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

5,0 

366 
მწვრთნელ-მასწავლებლის  ბექა ბიჩინაშვილის სახელზე  მიმდინარე წლის 15-20 ივლისს ხორვატიის ქალაქ 
ზაგრებში დაგეგმილ ბერძნულ-რომაულ და თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში, ევროპის ჩემპიონატში 
მონაწილეობის მისაღებად 

3,2 

367 
მკლავჭიდელის რატი რეხვიაშვილის 2022 წლის 8-10 ივლისს სლოვაკეთის ქალაქ სენეკში გასამართ 
"მსოფლიო თასი მკლავჭიდში" მონაწილეობის მისაღებად 

1,9 

368 
მკლავჭიდელის გიორგი მელიქიშვილის 2022 წლის 8-10 ივლისს სლოვაკეთის ქალაქ სენეკში გასამართ 
"მსოფლიო თასი მკლავჭიდში" მონაწილეობის მისაღებად 

1,9 

369 
მკლავჭიდელის გიორგი მაღლაკელიძის 2022 წლის 8-10 ივლისს სლოვაკეთის ქალაქ სენეკში გასამართ 
"მსოფლიო თასი მკლავჭიდში" მონაწილეობის მისაღებად 

1,9 

370 
მარიამ კოჭლამაზაშვილის სახელზე, ოქროს მედალოსნების მიმართ, კომპანია "სოკარ ჯორჯია 
პეტროლიუმის" მიერ დაწესებული ჯილდოს ფარგლებში, ესპანეთის ქალაქ ბარსელონაში საგაზაფხულო 
სკოლაში გასამგზავრებლად ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნით 

0,3 

371 
რუსთაველი სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების წახალისების მიზნით მიღწეული წარმატებისათვის 
ფულადი ჯილდოს სახით 

7,8 

372 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ანდრია კიკილაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

373 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. მარინე ნოზაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

374 
სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე 
მოქ. ხატია ნიფტალოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

375 
სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე 
მოქ. ხატია ნიფტალოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

376 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ მემარნიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 
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377 
შპს "სანნი"-ს სახელზე მოქ. ნინო ლომიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

378 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ევგენია გეორგიევის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

379 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი გოგილაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

380 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ვახტანგ ზარქუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

381 
შპს "ლ. მანაგაძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დანიელი მაისურაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად   

0,3 

382 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე ჩორგოლაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

383 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თამარი კვირიკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

384 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გალინა შოშიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

385 
შპს "თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერი"-ს სახელზე მოქ. ია ღვედაშვილისჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

386 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლევანი ასანიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

387 
შპს "ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანაშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. 
მარიამ ორდენიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

388 
შპს "მედ ინვესტმენტი"-ს  სახელზე მოქ. მამუკა ინასარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

389 
შპს "თიმი-თბილისის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნია ქრისტესიაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

390 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარსელინა ნასყიდაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

391 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. რევაზი ვარდოსანიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

5,0 

392 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ბუბა ხუროშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

393 
შპს "ფიზიოთერაპიისა და სპორტული ტრამვის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ბაჩუკი გოცაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,4 

394 
შპს "დუღაბი #1"-ის სახელზე მოქ. ნინო ბეკურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,9 

395 
სს "ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"-ს 
სახელზე მოქ. იონა პოპიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,7 

396 
სს "გეფა"-ს  სახელზე მოქ. ნონა ყვენწაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

397 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მზექალი ჭინჭარაულის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

398 
სს "გეფა"-ს  სახელზე მოქ. ანილა ნანოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

399 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გაბრიელი ქაშანცკის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

400 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. სამსონ ქვათაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

401 
სს "გეფა"-ს  სახელზე მოქ. არჩილ ივეჩიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

402 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლია კოტორაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,4 

403 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანული ჩოკოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

404 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნუნუ ბურდულის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 
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405 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა ჯახიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

406 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

407 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანული მელქონაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

408 
სს "გეფა"-ს  სახელზე მოქ. ნაილი ტოგონიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

409 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვუგარ მამედოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

410 
შპს "თიმი-თბილისის მედიცინის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. მერაბი ტუღუშის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

4,0 

411 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. აკაკი ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,1 

412 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თამარი ბაღოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

413 
შპს "მედ ინვესტმენტი"-ს სახელზე მოქ. თამარი გუჯეჯიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

414 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. რომანი ჩალაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

415 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ჯამბული ხურციძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

416 
"ANADOLU MEDICAL CENTER JOHNS HOPKINS"-ის სახელზე მოქ. ლუკა ლომინეიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
საჭირო სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მიზნით 

2,5 

417 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. მარსელინა ნასყიდაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

418 
ააიპ "პარტნიორობა თანასწორობისათვის"-ს სახელზე მოქ. ლილია უბირიას ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,4 

419 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ბიძინა ჯალიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

420 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლილი გუჩმაზოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

421 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლილი გუჩმაზოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

422 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნოდარი ქოქაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

423 
შპს "ჯორჯიან მედიქალ სერვისი"-ს სახელზე მოქ. ნატალია ენუქიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
დაბალი ნაჭრის ტყავის ფეხით ეტლის შესაძენად 

0,7 

424 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნინო სიხარულიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,5 

425 
შპს "ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანაშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. 
კობა მარცვალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,7 

426 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ირინა ქრისტესიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

427 
შპს "ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი სიმონიშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,0 

428 
შპს "სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი ჰარმონია"-ს სახელზე მოქ. ლევან ბუთიაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,4 

429 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თენგიზ სუხიტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

430 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ჟენია ხომასურიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

431 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილ კიკვიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

432 
სს "გეფა"-ს  სახელზე მოქ. ნათელა ხორხელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

433 
სს "გეფა"-ს  სახელზე მოქ. თამარი ფილაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 
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434 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. გივი ჩიტიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,3 

435 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ვიოლეტა ხიდაშელის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

436 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანა სტურუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

437 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი გურულის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,6 

438 
სს "გეფა"-ს  სახელზე მოქ. ილია ბერიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

439 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. რამაზი მანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

440 
სს "გეფა"-ს  სახელზე მოქ. ნათელა ჭუმბურიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

441 
სს "გეფა"-ს  სახელზე მოქ. ლიუსია ჯეჯეიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

442 
სს "გეფა"-ს  სახელზე მოქ. მაია ოლგესაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,2 

443 
28-31 ივლისს ბულგარეთში ქალაქ სოფიაში კადეტთა მსოფლიო ჩემპიონატში ტაეკვანდოში სპორტსმენის 
ხატია გაროზაშვილის და მისი მწვრთნელის ელიშმან ტალიბოვის მონაწილეობის მისაღებად, ფინანსური 
დახმარების მიზნით 

3,0 

444 
რუსთაველი ოქროს მედალოსნის ანა-მარია ჩუბინიძის კომპანია "სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმი"-ს მიერ 
დაწესებული ჯილდოს ფარგლებში, ესპანეთის ქალაქ ბარსელონაში სახაფხულო სკოლაში 
გასამგზავრებლად, ფინანსური დახმარების მიზნით 

3,3 

445 
რუსთაველი ოქროს მედალოსნის ლევან მაისურაძის კომპანია "სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმი"-ს მიერ 
დაწესებული ჯილდოს ფარგლებში, ესპანეთის ქალაქ ბარსელონაში სახაფხულო სკოლაში 
გასამგზავრებლად, ფინანსური დახმარების მიზნით 

3,3 

446 
რუსთაველი ოქროს მედალოსნის მარიამ კოჭლამაზაშვილის კომპანია "სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმი"-ს 
მიერ დაწესებული ჯილდოს ფარგლებში, ესპანეთის ქალაქ ბარსელონაში სახაფხულო სკოლაში 
გასამგზავრებლად, ფინანსური დახმარების მიზნით 

3,3 

447 
საქართველოს უსინათლოთა კავშირის "მხედველობის მხრივ შშმ პირთა რეკრეაციისა და რეაბილიტაციის 
პროექტის" დაფინანსების მიზნით 

0,7 

448 
2022 წლის 29 ივლისს ქ. რუსთავში კონსტიტუციის ქუჩა 8-4-ში კედლის ჩამონგრევის შედეგად 
დაზარალებული პირის დავით დევდარიანისათვის  ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის 
მიზნით 

0,9 

449 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ხათუნა კობახიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

450 
ააიპ "ჯო ენის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი მჭედლიშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

451 
ააიპ "ნიუ ვიჟენ სუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. თიკო ტეფნაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

452 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ირმა აბრამიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

453 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი - #1 სცდ"-ს სახელზე მოქ. ლიუდმილა მელიქიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

454 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარინე ხუციშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

455 
შპს "კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. 
ლუკა ზაზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

456 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გოჩა ხვედელიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

457 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლეილა კუიუმჩიანის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

458 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ბარბარე გვარამაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

459 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. გაბრიელ ოზბეთელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

4,0 

460 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. აქსანა ისმაილივას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 
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461 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მაგული რაზმაძე-დოლენჯაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,4 

462 
შპს "ემ-ემ-ტე ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. ლელა მაჭარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,3 

463 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნოდარი ბიძიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

464 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლარისა მოლდავანოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

465 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამარ ტრუნოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

466 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მერი ცისკარიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

467 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

468 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ფატიმა ნინაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

469 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლილი ორდიევსკაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

470 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. თამაზ ტივაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

471 
შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. თალიკო ბაინდურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,8 

472 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნუნუ ცუცქირიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

473 
შპს "მირკო"-ს სახელზე საქართველოს უსინათლოთა კავშირის რუსთავის ფილიალში აღრიცხვაზე მყოფი 26 
შშმ პირისათვის საჭირო ტიფლოტექნიკის (ხმოვანი წნევის აპარატი) შეძენის მიზნით 

4,7 

474 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნიკა ბეჟუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

475 
შპს "ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ვასილი ბატიაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,5 

476 
შპს "აკ. ვ. ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია, მეტაბოლოგია, დიეტოლოგიის ცენტრი "ენმედიცი"-ს 
სახელზე მოქ. ფატი გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

477 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. კახაბერი მუმლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

478 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ოლგესაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,0 

479 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დავითი დევლარიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

480 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ივანე გაბუევის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

481 
შპს "ამერიკან ჰოსპიტალ ნეთვორქ"-ის სახელზე მოქ. თამარ გონჩაროვის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

482 
შპს "მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი-რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ირმა აბრამიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

483 
ქ. რუსთავში ჯავახიშვილის ქ. #1-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, 
მაცხოვრებელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებელი ფართების 
მესაკუთრეების და მოსარგებლე პირების სახელზე მატერიალური დახმარების მიზნით 

8,5 

484 
2022 წლის 20 იანვარს ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის ქ. 6ა-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 
დაზარალებული პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

4,7 

485 
2022 წლის 20 იანვარს ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის ქ. 6ა-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 
დაზარალებული პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

4,7 

486 
ქალაქ რუსთავში ჯავახიშვილის ქ. #11-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, 
მაცხოვრებელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად საცხოვრებელი ფართით 
მოსარგებლეს ჯანა ნურბეკიანის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

0,5 

487 
თურქეთის ქალაქ სტამბულის შიშლის მემორიალური საავადმყოფოს სახელზე მოქ. ქეთინო 
მარტყოფლიშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების მიზნით 

4,7 

488 
მოქ. სალომე ზურაშვილის უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპეშტში გასამგზავრებლად ფინანსური დახმარების 
მიზნით 

1,4 
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489 
მიმდინარე წლის 8-11 სექტემბერს პოლონეთის ქალაქ კრაკოვში ვეტერან ძიუდოისტთა მსოფლიო 
ჩემპიონატში, ვასილი ბერუაშვილის მონაწილეობის მისაღებად ფინანსური დახმარების მიზნით 

3,0 

490 
საფეხბურთო კლუბი "გორდას"-ს მწვრთნელ-მასწავლებლის გიორგი მიშველიძის სახელზე მიმდინარე 
წლის 11-25 სექტემბერს, ქალაქ ბათუმში წარმომადგენლობით საერთაშორისო ტურნირში "Ateitis Cup 2022" 
მონაწილების მისაღებად ფინანსური დახმარების მიზნით 

1,3 

491 
2022 წლის 4 იანვარს ქალაქ რუსთავში, ბალანჩივაძის ქ. #2/37-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 
დაზარალებული მოქ. იმედა კახნიაშვილის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

10,0 

492 
საფეხბურთო კლუბი "რუსთავი"-ს მწვრთნელ-მასწავლებლის მამუკა მურჯიკნელის სახელზე მიმდინარე 
წლის 8-11 სექტემბერს, ქალაქ ბათუმში წარმომადგენლობით საერთაშორისო ტურნირში "Ateitis Cup 2022" 
მონაწილების მისაღებად ფინანსური დახმარების მიზნით 

1,3 

493 
შპს "მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები და სერვისი"-ს სახელზე მოქ. ანზორ 
ხარბედიასჯანმრთელობისათვის სპეციალური საჭიროების ნივთის, ჟანგბადის კონცენტრატორის 
შესყიდვის მიზნით 

1,8 

494 
სს "ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნირო-პრაქტიკული ცენტრი"-ს 
სახელზე მოქ. აინარ აზიზოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

495 
შპს "დავინჩი"-ს სახელზე მოქ. ლალი შენგელიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

496 
პს "აკადემიკოს ვ. წითლანაძის სახელობის რევმატოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"-ს სახელზე 
მოქ. ფიქრია ბაღნაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

497 
შპს "აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მიხეილი 
რასოევის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

498 
შპს "თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი"-ს სახელზე მოქ. სალომე ჭელიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

499 
შპს "ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკური"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ოჩიგავას ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

500 
შპს "ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ივანე ჯავახიშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

501 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნატალი ჯიქურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,0 

502 
შპს "თბილისის გულის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნაირა იაკობიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,8 

503 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ზაქარია ქოქიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

504 
შპს "კიდ სმენა"-ს სახელზე მოქ. ლუკა-გიორგი ლომიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სპეციალური 
საჭიროების ნივთის (სმენის აპარატის ნაწილების) შესყიდვის მიზნით 

0,8 

505 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. კატერინა იმერლიშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,1 

506 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. მალხაზი მჭედლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

507 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ფოთოლა ღამბაშიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

508 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი შველიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

509 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. შადიმან გაგნიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

510 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

511 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ოლგესაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,0 

512 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თინა სირბილაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

513 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ცირა ელოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,6 

514 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნონა ყვენწაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 
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515 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე იმედაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

516 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე იმედაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

517 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამარ სახვაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

518 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამარ თანდილაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

519 
კ/ს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ვალერი ტატევოსიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

520 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. დავით ჩხეიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

521 
საქართველოს უსინათლოთა კავშირის "უსინათლო/მცირემხედველ პირთა ფსიქოლოგიური და ფიზიკური 
გაჯანსაღების" პროექტის დაფინანსების მიზნით 

10,0 

522 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე ჩორგოლაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

523 
შპს "ბაიები"-ს სახელზე მოქ. ბარბარე ჩიტიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

524 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. რობერტი შინჯიაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

525 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. თამარა გაჯიევას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

526 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარი ნახუცრიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

527 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ბესტავაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

528 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ხათუნა მაჩაიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,3 

529 
2022 წლის 26-29 ივლისს სლოვაკეთში გამართულ ახალგაზრდების ოლიმპიურ ფესტივალზე მე-3 საპრიზო 
ადგილის დაკავებასთან დაკავშირებით წახალისების მიზნით მწვრთნელ-მასწავლებლის შალიკო 
დარძულის სახელზე ფულადი ჯილდო 

1,3 

530 
2022 წლის 26-29 ივლისს სლოვაკეთში გამართულ ახალგაზრდების ოლიმპიურ ფესტივალზე მე-3 საპრიზო 
ადგილის დაკავებასთან დაკავშირებით წახალისების მიზნით სპორტსმენის თორნიკე მოსიაშვილის 
სახელზე ფულადი ჯილდო 

1,0 

531 
2022 წლის 25 სექტემბრიდან 5 ოქტომბრამდე იტალიაში, ქალაქ მონტესილვანოში მოკრივეთა 2022 წლის 
ევროპის ჩემპიონატში, რუსთაველი მოკრივის, რომან გუსეინოვის მონაწილეობის მისაღებად ფინანსური 
დახმარების მიზნით 

2,1 

532 
2022 წლის 10-14 აგვისტოს ეკვადორში ქალაქ გუაიაკილიში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ძიუდოში მე-
2 საპრიზო ადგილის დაკავებასთან დაკავშირებით, წახალისების მიზნით სპორტსმენის გიორგი 
სარდალაშვილის სახელზე ფულადი ჯილდო 

1,3 

533 
ქართველი მხატვრისა და მწერლის ჯემალ კუხალაშვილის 70 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, 
საიუბილეო ალბომის გამოცემისათვის ფინანსური დახმარების მიზნით 

5,0 

534 
მოქალაქეების ნათელა ბერაძის და ბექა ლურსმანაშვილის დროებით საცხოვრებელი ხარჯის (სასტუმროს 
ხარჯი) ანაზღაურების მიზნით, შპს "ცეცე"-ს სახელზე 

0,3 

535 
შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. ზვიადი ცინცაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,4 

536 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ანდრია ყიასაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

537 
შპს "ამერიკან ჰოსპიტალ ნეთვორქ"-ის სახელზე მოქ. მარიტა ტაბატაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,5 

538 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

539 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამილა ხიდაშელის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

540 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. დალი ჭუმბურიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

541 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ოლგესაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,0 
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542 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნოდარ წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

543 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გულო აბაიაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

544 
შპს "ამერიკან ჰოსპიტალ ნეთვორქ"-ის სახელზე მოქ. ჯუმბერ ბაკაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

545 
შპს "რეაბილიტაციის ცენტრი რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ლევან ბუთიაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

546 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ანანო რაქვიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

547 
შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. ლიზა როსტოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

548 
შპს "ზურაბ ტყეშლაშვილის სახელობის ტრავმატოლოგია ორთოპედიის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. 
გიულნარა ქერიმოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

2,0 

549 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. სოფიკო ხინჩლაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

550 
შპს "ყელ-ყუ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანაშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. 
გიორგი შანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,0 

551 
ააიპ "სარეაბილიტაციო განმავითარებელი ცენტრი კესანე"-ს სახელზე მოქ. თამთა მაჭარაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

552 
ააიპ "ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. სურაია ისმაილოვას ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,1 

553 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნანა კუჭუხიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

554 
ქ. რუსთავში ჯავახიშვილის ქ. #1-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, 
მაცხოვრებელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებელი ფართების 
მესაკუთრეების და მოსარგებლე პირების სახელზე მატერიალური დახმარების მიზნით 

9,0 

555 
მოქ. ლიანა თათევოსიანის სახელზე 2022 წლის 12 ივლისს ქალაქ რუსთავში 21 მ/რ 316/58-ში გაჩენილი 
ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მიზნით  

2,0 

556 
მოქ. ლია სიმონიშვილის სახელზე 2022 წლის 6 სექტემბერს ქალაქ რუსთავში ნესტორ გიორგაძის ქ. 20/10-ში 
გაჩენილი ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მიზნით  

1,5 

557 
მოქ. ლევანი გოგატიშვილის სახელზე 2022 წლის 26 აგვისტოს ქალაქ რუსთავში პავლე მელიქიშვილის მე-3 
გასასვლელი #21-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მიზნით 

1,5 

558 მოქ. ნათელა ბერაძის მატერიალური დახმარების მიზნით 0,8 

559 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა გოგალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

560 
შპს "იოანე მოწყალეს სახელობის პრივატ კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლალი ქიტესაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

561 
შპს "ჯორჯიან მედიქალ სერვისი"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი ქავთარაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელისპეციალური საჭიროების ნივთის (ეტლი დაბალი ტყავის ქოთნით) შესაძენად 

0,5 

562 
ააიპ "პარტნიორობა თანასწორობისთვის"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ცირდავას ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,1 

563 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. აკაკი ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

564 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. დავითი შანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,8 

565 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მერაბი გურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

566 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნატალი ჯიქურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,2 

567 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მარსელინა ნასყიდაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

568 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარსელინა ნასყიდაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 
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569 
სს "ჯერარსი"-ს სახელზე მოქ. პაატა ცხვარიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

570 
შპს "პარაცელსი"-ს სახელზე მოქ. დავითი წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

571 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +" -ის სახელზე მოქ. ელიზა მარტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

572 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +" -ის სახელზე მოქ. ბიძინა მარტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

573 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +" -ის სახელზე მოქ. გულჩინა კოტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

574 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამარი ფილაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

575 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ცირა ელოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,6 

576 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თეკლე სარალიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

577 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნათელა კორაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

578 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ოლგესაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

579 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +" -ის სახელზე მოქ. გულნარა კაზაროვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

580 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. რობერტი ღარიბაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

581 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

582 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ავთანდილ ჯაფარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

583 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. შერმადინი მაჭარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

584 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა ვარსიმაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

585 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნანული მსხვილიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

586 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. შორენა ხაჭაპურიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

587 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ელგუჯა კიკნაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

588 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნანული ზუბიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

589 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ლარისა ხაჩატრიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

590 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნათელა ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

591 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +" -ის სახელზე მოქ. ლელა ჯამარაულის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

592 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ხათუნა მაჩაიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

593 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ვალია ბელოვსკაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,1 

594 მოქ. გივი ბიგვავას მატერიალური დახმარების მიზნით 0,5 

595 მოქ. გიორგი თვალიაშვილის მატერიალური დახმარების მიზნით 0,5 

596 მოქ. რუსუდან კობიაშვილის მატერიალური დახმარების მიზნით 0,5 

597 
2022 წლის 30 აგვისტოს უნგრეთში, ქალაქ სეგედში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ცურვაში პირველი 
საპრიზო ადგილის დაკავებასთან დაკავშირებით წახალისების მოზნით სპორტსმენის  ალექსანდრე 
წივწივაძის ფულადი ჯილდო 

2,0 
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598 მოქ. ლეილა შაიშმელაშვილის მატერიალური დახმარების მიზნით 0,5 

599 მოქ. ანია გოგელიას მატერიალური დახმარების მიზნით 1,2 

600 მოქ. ლეო ანთაძის მატერიალური დახმარების მიზნით 2,8 

601 მოქ. ნიკა გორდულაძის მატერიალური დახმარების მიზნით 1,5 

602 მოქ. ლაშა კობერიძის მატერიალური დახმარების მიზნით 0,8 

603 
სსიპ "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი"-ს სახელზე მოქ. პეტრე შუბლაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

604 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ნინა გიორგაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

605 
შპს "გაგუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნინო გურგენიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

606 
 შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნისიმე შველიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

607 
 შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრა შველიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

608 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. თენგიზი ბჟალავას 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,6 

609 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს  სახელზე მოქ. ხვიჩა თოდუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

610 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. ხვიჩა თოდუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

611 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ბექა ლურსმანაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

612 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს  სახელზე მოქ. სალომე წიკლაურის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

613 
შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. თალიკო ჯაველიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,2 

614 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ამარინე ჯაფარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

615 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ბერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

616 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ოლგესაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,0 

617 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ქეთო ჭიჭინაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

618 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გვანცა კდლიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

619 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +" -ის სახელზე მოქ. მერი კულალაღაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

620 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მანანა გორჯოლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

621 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გია წოწორიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

622 
შპს "ედელვაისი ბ"-ს სახელზე მოქ. მარგო გოგიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

623 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. შოთა მდივნიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

624 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანა ანთაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

625 მოქ. სოფია სერგიას მატერიალური დახმარების მიზნით 1,5 

626 მოქ. გივი ჯახუას მატერიალური დახმარების მიზნით 2,0 
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627 
შპს "ჯეო ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. მარინე ბოჭორიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

628 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. ნიკოლოზი დავითაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

629 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. ნათია ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

630 
შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. თეონა მუმლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

631 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს  სახელზე მოქ. მეგი კუხალაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

632 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. ბარბარე მეტრეველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

633 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. ბექა ედილაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

634 
ააიპ "ჯო ენის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. დავითი ქუნთელიას ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

635 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნელი ჯაგუნავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

636 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს  სახელზე მოქ. გიორგი ბიგანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

637 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნანი ჩიტაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

638 
შპს "კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაციის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. 
ნანი სარალიძისს ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

639 
შპს "სამედიცინო სახლი"-ს სახელზე მოქ. ენი გვრიტიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სპეციალური საჭიროების ნივთის (ინჰალატორი, ასპირაციული კათეტერი -1080 ცალი, სტერილური 
ხელთათმანი - 1080 ცალი) შესყიდვის მიზნით 

2,7 

640 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის  სახელზე მოქ. ლილი ბერბიჭაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

641 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. ნუნუ ციცქიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

642 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. ელო ჩოქურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

643 
შპს "საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმე და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე 
მოქ. გელა ღელაღუტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

644 
სს "გერმანული ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. ლუიზა მინაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

645 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს  სახელზე მოქ. გულნარა ბასილიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

646 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ცისანა გოგობერიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

647 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ეთერი კუპრეიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

648 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გენო წაქაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

649 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +" -ის სახელზე მოქ. ქსენია ბუღულაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

650 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

651 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ცირა ელოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,6 

652 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. პაატა გოგბერაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

653 
შპს "გეა"-ს სახელზე მოქ. თამარი გაბიძაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

654 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +" -ის სახელზე მოქ. ზურაბ ბაგაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 
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655 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მანანა მამაიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

656 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ოლგესაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,0 

657 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ივანე კესოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

658 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ჯონდო ტოგონიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

659 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ბირგიუნ გუსეინოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

660 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ინგა პაკელიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

661 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნუკრი ნებიერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

662 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. სანდრო ბადაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

663 მოქ. ლაშა კალანდაძის მატერიალური დახმარების მიზნით 1,0 

664 მოქ. ირინე ლოსეურაშვილის მატერიალური დახმარების მიზნით 1,0 

665 მოქ. ალექსანდრე ბულაშვილის მატერიალური დახმარების მიზნით 2,7 

666 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გრიგოლ ქაშაკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

667 
შპს "მცხეთის სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დავითი ჩალაგაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,5 

668 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. იოანე გურგენიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

669 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი გურგენიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

670 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ელენე მასხარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

671 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. მერაბი გურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

672 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. ირაკლი რამიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

673 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. ირაკლი რამიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,6 

674 
შპს "ინოვა"-ს  სახელზე მოქ. თეონა კვიჟინაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

675 
შპს "დავინჩი"-ს სახელზე მოქ. მაია გოგაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

676 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გია მაისურაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

677 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ამირან კანდელაკის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

678 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ზეკატერინე ფათალიშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

679 
სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე 
მოქ. ზამინა სულეიმანოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

2,0 

680 
შპს "ვი. აი. პი. სტომატოლოგია"-ს სახელზე მოქ. დემეტრე შარიქაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

681 
შპს "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო 
ტექნოლოგიების საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მალხაზ წიწიკაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,1 

682 
შპს "ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანაშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. 
გიორგი დავითაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 
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683 
შპს "აკადემიკოს ვ. წითლანაძის სახელობის რევმატოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"-ს 
სახელზე მოქ. კობა მაისურაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

684 
Neolife Oncology Center -ის სახელზე  მოქ. გივი ზურაშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო 
მომსახურების ანაზღაურების მიზნით  

4,0 

685 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. პაატა ჯანყარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

686 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლიდა ოსიტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

687 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილი ბუაჩიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,4 

688 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვალენტინა აღდგომლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

689 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. რუსუდან ლაცაბიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

690 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანიკო გოქაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

691 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნელი სიჭინავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

692 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ქეთევანი მაისურაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

393 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ცაცა ივანეიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

694 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ეთერ სესიტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

695 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. დარეჯან გოგოლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

69*6 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ოლგესაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,0 

697 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +" -ის სახელზე მოქ. ფატმან სულაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

698 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ცირა ელოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

699 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +" -ის სახელზე მოქ. ნუგზარ გრიგალაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

700 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნუნუ ქუქჩიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

701 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლილი გუჩმაზოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

  702 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ეთერი ალთუნაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

703 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნელი გოგოლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

703 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლილი ბერბიჭაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

705 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამთა გელიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

706 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ტარიელ ჯოჯიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

707 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანული მელქონაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

708 საქართველოს რეგიონალური ხელოვნების განვითარების ფონდის პროექტის დაფინანსების მიზნით 29,9 

709 
2022 წლის 20 იანვარს ქ. რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩა 6ა-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული 
პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

2,4 

710 მოქ. ნათელა ბერაძის მატერიალური დახმარების მიზნით 0,5 

711 მოქ. ნუნუ გიორგაშვილი მატერიალური დახმარების მიზნით 0,5 
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712 ააიპ რეგიონალური ხელოვნების განვითარების ფონდის პროექტის დაფინანსების მიზნით 3,6 

713 მოქ. ლეილა შაიშმელაშვილის მატერიალური დახმარების მიზნით 0,5 

714 მოქ. ნიკა გორდულაძის მატერიალური დახმარების მიზნით 1,5 

715 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. დავით ტერტერაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

716 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნატალია ლომიძე-მოდებაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

717 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს  სახელზე მოქ. ნინო ტალიაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

718 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. მერაბი გურაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

719 
შპს "თოდუას კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზ ცუცქირიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

720 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. ნიკოლოზი დავითაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

721 
თურქეთის ქალაქ სტამბულის შიშლის მემორიალური საავადმყოფოს სახელზე მოქ. ქეთინო 
მარტყოფლიშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების მიზნით 

4,0 

722 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მეგი გოგრიჭიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

723 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გენადი ხომერიკის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

724 
2022 წლის 20 იანვარს ქ. რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩა 6ა-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული 
პირების  მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

21,4 

725 
MEDICALPARK FLORYA-ს სახელზე Qმოქ. ელაიდა ქვათაძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო 
მომსახურების ანაზღაურების მიზნით 

10,0 

726 მოქ. გიორგი ბეგაძის მატერიალური დახმარების მიზნით 0,3 

727 მოქ. ლაშა ბარბაქაძის მატერიალური დახმარების მიზნით 3,0 

728 მოქ. ავთანდილ წიქარიშვილის მატერიალური დახმარების მიზნით 2,0 

729 
2022 წლის 30 აგვისტოდან 4 სექტემბრის ჩათვლით უნგრეთში, ქალაქ სეგედში გამართულ მსოფლიო 
ჩემპიონატზე ცურვაში პირველი საპრიზო ადგილის დაკავებასთან დაკავშირებით წახალისების მიზნით 
სპორტსმენის  ალექსანდრე წივწივაძის ფულადი ჯილდო 

2,5 

730 
2022 წლის 21-23 ოქტომბერს  არაბთა გაერთიანებულ ემირატებში, ქალაქ აბუდაბიში  გამართულ მსოფლიო 
ჩემპიონატზე ძიუდოში პირველი საპრიზო ადგილის დაკავებასთან დაკავშირებით წახალისების მიზნით 
სპორტსმენის გიორგი სარდალაშვილის ფულადი ჯილდო 

2,0 

731 
2023 წლის 21-23 ოქტომბერს  არაბთა გაერთიანებულ ემირატებში, ქალაქ აბუდაბიში  გამართულ მსოფლიო 
ჩემპიონატზე ძიუდოში მესამე საპრიზო ადგილის დაკავებასთან დაკავშირებით წახალისების მიზნით 
სპორტსმენის ბექა გურულის ფულადი ჯილდო 

1,5 

732 მოქ. ნათელა ბერაძის მატერიალური დახმარების მიზნით 0,5 

733 მოქ. დავით გაბედავას მატერიალური დახმარების მიზნით 1,0 

734 
ქ. რუსთავში რუსთაველის ქ. #11-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, 
მაცხოვრებელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებელი ფართების 
მესაკუთრეების და მოსარგებლე პირების სახელზე მატერიალური დახმარების მიზნით 

5,4 

735 
ქ. რუსთავში რუსთაველის ქ. #11-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, 
მაცხოვრებელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებელი ფართების 
მესაკუთრეების და მოსარგებლე პირების სახელზე მატერიალური დახმარების მიზნით 

12,2 

736 
ქ. რუსთავში რუსთაველის ქ. #11-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, 
მაცხოვრებელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებელი ფართების 
მესაკუთრეების და მოსარგებლე პირების სახელზე მატერიალური დახმარების მიზნით 

13,4 

737 
ქ. რუსთავში რუსთაველის ქ. #11-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, 
მაცხოვრებელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებელი ფართების 
მესაკუთრეების და მოსარგებლე პირების სახელზე მატერიალური დახმარების მიზნით 

4,3 

738 
ქ. რუსთავში რუსთაველის ქ. #11-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, 
მაცხოვრებელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებელი ფართების 
მესაკუთრეების და მოსარგებლე პირების სახელზე მატერიალური დახმარების მიზნით 

9,7 
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739 
ქ. რუსთავში რუსთაველის ქ. #11-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, 
მაცხოვრებელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებელი ფართების 
მესაკუთრეების და მოსარგებლე პირების სახელზე მატერიალური დახმარების მიზნით 

13,4 

740 
ქ. რუსთავში რუსთაველის ქ. #11-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, 
მაცხოვრებელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებელი ფართების 
მესაკუთრეების და მოსარგებლე პირების სახელზე მატერიალური დახმარების მიზნით 

2,2 

741 
ქ. რუსთავში რუსთაველის ქ. #11-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, 
მაცხოვრებელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებელი ფართების 
მესაკუთრეების და მოსარგებლე პირების სახელზე მატერიალური დახმარების მიზნით 

2,2 

742 
ქ. რუსთავში რუსთაველის ქ. #11-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, 
მაცხოვრებელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებელი ფართების 
მესაკუთრეების და მოსარგებლე პირების სახელზე მატერიალური დახმარების მიზნით 

3,0 

743 
ქ. რუსთავში რუსთაველის ქ. #11-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, 
მაცხოვრებელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებელი ფართების 
მესაკუთრეების და მოსარგებლე პირების სახელზე მატერიალური დახმარების მიზნით 

4,6 

744 
ქ. რუსთავში რუსთაველის ქ. #11-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, 
მაცხოვრებელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებელი ფართების 
მესაკუთრეების და მოსარგებლე პირების სახელზე მატერიალური დახმარების მიზნით 

3,3 

745 
ქ. რუსთავში რუსთაველის ქ. #11-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, 
მაცხოვრებელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებელი ფართების 
მესაკუთრეების და მოსარგებლე პირების სახელზე მატერიალური დახმარების მიზნით 

6,6 

746 
ქ. რუსთავში რუსთაველის ქ. #11-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, 
მაცხოვრებელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებელი ფართების 
მესაკუთრეების და მოსარგებლე პირების სახელზე მატერიალური დახმარების მიზნით 

3,0 

747 
ქ. რუსთავში რუსთაველის ქ. #11-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, 
მაცხოვრებელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებელი ფართების 
მესაკუთრეების და მოსარგებლე პირების სახელზე მატერიალური დახმარების მიზნით 

3,3 

748 
ქ. რუსთავში რუსთაველის ქ. #11-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, 
მაცხოვრებელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებელი ფართების 
მესაკუთრეების და მოსარგებლე პირების სახელზე მატერიალური დახმარების მიზნით 

12,2 

749 
ქ. რუსთავში რუსთაველის ქ. #11-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, 
მაცხოვრებელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებელი ფართების 
მესაკუთრეების და მოსარგებლე პირების სახელზე მატერიალური დახმარების მიზნით 

3,0 

750 
ქ. რუსთავში რუსთაველის ქ. #11-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, 
მაცხოვრებელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებელი ფართების 
მესაკუთრეების და მოსარგებლე პირების სახელზე მატერიალური დახმარების მიზნით 

4,6 

751 
ქ. რუსთავში რუსთაველის ქ. #11-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, 
მაცხოვრებელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებელი ფართების 
მესაკუთრეების და მოსარგებლე პირების სახელზე მატერიალური დახმარების მიზნით 

5,2 

752 
ქ. რუსთავში რუსთაველის ქ. #11-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, 
მაცხოვრებელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებელი ფართების 
მესაკუთრეების და მოსარგებლე პირების სახელზე მატერიალური დახმარების მიზნით 

6,6 

753 
ქ. რუსთავში რუსთაველის ქ. #11-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, 
მაცხოვრებელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებელი ფართების 
მესაკუთრეების და მოსარგებლე პირების სახელზე მატერიალური დახმარების მიზნით 

3,3 

754 
ქ. რუსთავში რუსთაველის ქ. #11-ში მიმდინარე აღდგენითი სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, 
მაცხოვრებელთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად, საცხოვრებელი ფართების 
მესაკუთრეების და მოსარგებლე პირების სახელზე მატერიალური დახმარების მიზნით 

4,6 

755 
რუსთავის ეპარქიის ტაძრების მღვდელმსახურების სახელზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების 
გაწევის მიზნით, ტაძრების კეთილმოწყობისა და შემდგომი განვითარების უზრუნველსაყოფად 

24,0 

756 
რუსთავის ეპარქიის ტაძრების მღვდელმსახურების სახელზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების 
გაწევის მიზნით, ტაძრების კეთილმოწყობისა და შემდგომი განვითარების უზრუნველსაყოფად 

1,0 

757 მოქ. ციური პაპუაშვილის მატერიალური დახმარების მიზნით 3,0 

758 მოქ. ნატალია პოპოვას მატერიალური დახმარების მიზნით 0,2 

759 მოქ. მიხეილ ხუჭუას მატერიალური დახმარების მიზნით 2,0 

760 მოქ. ვლადიმერ ჩიტაიას მატერიალური დახმარების მიზნით 4,0 
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მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება 
 
 
 
 

პროგ
. 

კოდი 
დასახელება  

პროექტის 
მთლიანი 
ღირებულ

ება 

2022 წლის იანვრამდე 
გაწეული ხარჯი 2022 

წლის 
გეგმა 

2022 
წლის 

ფაქტი 

მომდევნო წლებში 
გასაწევი ხარჯი 

პროექტ
ის 

დაწყებ
ის 

თარიღ
ი 

პროექტის 
დასრულე

ბის 
(სავარაუდ

ო 
თარიღი) 

სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდ

ი 

 გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური 
შეკეთება 

11 415 
166,99 

1 217 
312,81 

600 
660,95 

616 
651,86 

6 231 
882,24 

4 851 
878,12 

5 345 
976,06 

1 576 
361,62 

3 769 
614,44 

    

02 01 
01 

ქ. რუსთავში ფიროსმანის ქუჩის #31, 33, 35, 37, 
37ა შიდა ეზოების ტერიტორიის 
კეთილმოწყობის და ოდიშარიას, 1-ლი მაისისა 
და გაგარინის (ფიროსმანის ქუჩიდან 
მშენებელთა ქუჩის კვეთამდე) ქუჩებზე 
ტროტუარის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა 

527 086,81 0,00 0,00 0,00 
527 

086,81 
527 

086,81 
0,00 0,00 0,00 

15.02.20
22 

09.08.2022 

02 01 
01 

ქ. რუსთავში მე-16 მკ.რ-ში N5 და N8 კორპუსებს 
შორის შიდა ეზოს გზის საფარისა და სანიაღვრე 
სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა 

167 753,11 0,00 0,00 0,00 
167 

753,11 
167 

753,11 
0,00 0,00 0,00 

28.03.20
22 

08.06.2022 

02 01 
01 

ქალაქ რუსთავში, შარტავას გამზ. #19 
კორპუსიდან მე-20 მკ/რ-ნის #1 კორპუსამდე 
ტროტუარის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა 

479 347,52 0,00 0,00 0,00 
479 

347,52 
479 

347,52 
0,00 0,00 0,00 

18.04.20
22 

01.09.2022 

02 01 
01 

ქ. რუსთავში, მე-16 მ/რ სტამბულის ბაზრის მ/ტ 
ბეტონის გზის, ტროტუარისა და სანიაღვრე 
სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა 

513 062,03 
271 

310,84 
271 

310,84 
0,00 

241 
751,19 

241 
751,19 

0,00 0,00 0,00 
03.09.20

21 
08.03.2022 

02 01 
01 

ქ. რუსთავში, ბოსტან-ქალაქის #5, 5ა, 5ბ, 5გ, 7 
შიდა ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოების 
შესყიდვა 

331 116,36 
307 

924,27 
307 

924,27 
0,00 

23 
192,09 

23 
192,09 

0,00 0,00 0,00 
17.09.20

21 
28.12.2021 

02 01 
01 

ქალაქ რუსთავში, თამარ მეფის სახელობის, 
ჟიული შარტავას სახელობისა და შოთა 
რუსთაველის სახელობის მოედნების 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა 

2 415 
645,30 

0,00 0,00 0,00 
2 415 

645,30 
1 186 

775,45 
1 228 

869,85 
1 228 

869,85 
0,00 

17.05.20
22 

31.05.2023 

02 01 
01 

ქ. რუსთავში 9 ძმა ხერხეულიძის, 
გურამიშვილის, ლერმონტოვის და შევჩენკოს 
ქუჩების გზის, ტროტუარების და სანიაღვრე 
სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების და 
გაზონის, გარე განათებისა და სარწყავი 
სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა 

3 698 
976,06 

0,00 0,00 0,00 
1 294 

641,62 
1 294 

641,62 
2 404 

334,44 
0,00 

2 404 
334,44 

07.10.20
22 

04.07.2023 
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02 01 
01 

ქალაქ რუსთავში, კონსტიტუციისა და 
ქაშაკაშვილის ქუჩებზე ტროტუარების, გარე 
განათების, გაზონის, სარწყავი სისტემისა და 
მშენებელთა ქუჩაზე საგზაო საფარის, 
ტროტუარების, გარე განათების, გაზონისა და 
სარწყავი სისტემის მოწყობის სამუშაოების 
შესყიდვა 

1 804 
971,09 

0,00 0,00 0,00 
439 

691,09 
361 

360,17 
1 443 

610,92 
78 

330,92 
1 365 

280,00 
08.11.20

22 
06.06.2023 

02 01 
01 

ქ. რუსთავში, ჰამლეტ გონაშვილის, გოგი 
დოლიძისა და ჩოხელის ქუჩის მიმდებარედ 
გზის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა 

714 439,00 0,00 0,00 0,00 
469 

027,58 
445 

278,15 
269 

160,85 
269 

160,85 
0,00 

24.10.20
22 

22.04.2023 

02 01 
01 

ქალაქ რუსთავში რუსთაველის ქუჩის 
ფასადების (ტროტუარებით), მერიის მიმდებარე 
ტერიტორიის კეთილმოწყობა (ტროტუარები) 
და ჭავჭავაძის ქუჩის ტროტუარების მოწყობის 
სამუშაოების შესყიდვა 

762 769,71 
638 

077,70 
21 

425,84 
616 

651,86 
173 

745,93 
124 

692,01 
0,00 0,00 0,00 

23.02.20
21 

31.03.2022 

 
 
 
 
 
 

პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2022 წლის იანვრამდე 
გაწეული ხარჯი 2022 

წლის 
გეგმა 

2022 
წლის 

ფაქტი 

მომდევნო წლებში 
გასაწევი ხარჯი პროექტის 

დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

  
გზებისა და ტროტუარების 

მიმდინარე შეკეთება 
1 098 085,37 

33 
465,77 

33 
465,77 

0,00 
1 049 

619,60 
1 014 

619,60 
50 

000,00 
50 

000,00 
0,00     

02 01 
02 

ქ. რუსთავში გზებისა და 
ტროტუარების ნაწილობრივი 
შეკეთების სამუშაოების 
შესყიდვა 

498 107,44 
33 

465,77 
33 

465,77 
0,00 

464 
641,67 

464 
641,67 

0,00 0,00 0,00 14.12.2021 07.02.2022 

02 01 
02 

ქ. რუსთავში გზებისა და 
ტროტუარების ნაწილობრივი 
შეკეთების სამუშაოების 
შესყიდვა 

549 977,93 0,00 0,00 0,00 
549 

977,93 
549 

977,93 
0,00 0,00 0,00 07.04.2022 29.09.2022 

02 01 
02 

№4 ზონაში არსებული 
საავტომობილო გზების 
მიმდინარე შეკეთების 
(მოვლა-შენახვის) და 
ზამთრის შენახვის 
სამუშაოები, ასევე სტიქიური 
მოვლენების შედეგების 

50 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 
50 

000,00 
50 

000,00 
0,00 17.06.2021 20.07.2023 
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ლიკვიდაციისას, აღნიშნული 
ზონის მიმდებარედ, ქალაქ 
რუსთავის, გარდაბნის, 
მცხეთის და დუშეთის 
მუნიციპალიტეტებში 
შემავალი ადგილობრივი 
მნიშვნელობის 
საავტომობილო გზების 
მიმდინარე შეკეთებასთან 
დაკავშირებული სამუშაოები. 

 
 
 

პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2022 წლის იანვრამდე 
გაწეული ხარჯი 

2022 
წლის 
გეგმა 

2022 წლის 
ფაქტი 

მომდევნო წლებში 
გასაწევი ხარჯი 

პროექტის 
დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 

  
საგზაო ნიშნები და 

უსაფრთხოება 
137 388,00 0,00 0,00 0,00 137 388,00 137 388,00 0,00 0,00 0,00     

02 01 
03 01 

ვიდეო-სამეთვალყურეო 
სისტემის მოსაწყობად 
საჭირო ტექნიკის შეძენა-
მონტაჟი-ინსტალაცია 

137 388,00 0,00 0,00 0,00 137 388,00 137 388,00 0,00 0,00 0,00 30.06.2022 29.08.2022 

 
 
 

პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2022 წლის იანვრამდე 
გაწეული ხარჯი 2022 

წლის 
გეგმა 

2022 
წლის 

ფაქტი 

მომდევნო წლებში 
გასაწევი ხარჯი პროექტის 

დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

  სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია 349 835,87 
312 

802,47 
312 

802,47 
0,00 

37 
033,40 

15 
022,40 

22 
011,00 

22 
011,00 

0,00     

02 02 
01 01 

ქ. რუსთავში, მე-7 მ/რ #25, #26 და 
#27 კორპუსების სარდაფებში დრენაჟის 
სისტემის მოწყობის სამუშაოების 
შესყიდვა 

288 257,11 
273 

844,25 
273 

844,25 
0,00 

14 
412,86 

14 
412,86 

0,00 0,00 0,00 02.08.2021 28.12.2021 
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02 02 
01 01 

ქ. რუსთავში თოდრიას #9 
კორპუსთან სანიაღვრე სისტემის 
მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა 

39 567,76 
38 

958,22 
38 

958,22 
0,00 609,54 609,54 0,00 0,00 0,00 29.09.2021 03.11.2022 

02 02 
01 01 

ქალაქ რუსთავში დავით გარეჯის 
#21-ში საცხოვრებელი სახლის 
დრენაჟის მოწყობის სამუშაოები 

22 011,00 0,00 0,00 0,00 
22 

011,00 
0,00 

22 
011,00 

22 
011,00 

0,00     

 
 
 
 

პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2022 წლის 
იანვრამდე გაწეული 

ხარჯი 
2022 

წლის 
გეგმა 

2022 
წლის 

ფაქტი 

მომდევნო წლებში 
გასაწევი ხარჯი პროექტის 

დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

  
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი 

შენობების რეაბილიტაცია 
2 883 806,12 0,00 0,00 0,00 

3 385 
696,45 

2 226 
150,51 

657 
655,61 

652 
764,64 

4 
890,97 

    

02 04 
01 

ქსელზე ახალი აბონენტების 
დარეგისტრირება 

106 500,00 0,00 0,00 0,00 
112 

076,10 
106 

500,00 
0,00 0,00 0,00 01.01.2022 31.12.2022 

02 04 
01 

ქალაქ რუსთავში, დავით გარეჯის N30ა-ში 
პანდუსი მოწყობის და კიბის 
რეაბილიტაციის და პავლე თოდრიას I-ლი 
ჩიხის N3-24-თან და მე-19 მკ/რ-ნი კორპუსი 
N9ბ-57-თან პანდუსის მოწყობის 
სამუშაოები 

55 319,70 0,00 0,00 0,00 
55 

914,13 
0,00 

55 
319,70 

55 
319,70 

0,00 24.10.2022 18.03.2023 

02 04 
01 

ქ. რუსთავში მე-14 მკ/რ-ის #10, #11, #12 
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი 
სახლების აივნების რეაბილიტაციის 
სამუშაოები 

317 745,22 0,00 0,00 0,00 
317 

745,22 
276 

502,23 
41 

242,99 
41 

242,99 
0,00 19.09.2022   

02 04 
01 

ქალაქ რუსთავში მე-11 მ/რ #1 კორპუსის 
გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოების 
შესყიდვა 

120 499,88 0,00 0,00 0,00 
123 

500,00 
102 

123,75 
18 

376,13 
18 

376,13 
0,00 10.08.2022 15.02.2023 

02 04 
01 

ქ. რუსთავში 9 ძმა ხერხეულიძის ქ № 14-45 
საცხოვრებელი სახლის მიშენების 
გამაგრების სამუშაოების შესყიდვა 

50 350,39 0,00 0,00 0,00 
50 

350,39 
50 

350,39 
0,00 0,00 0,00 10.08.2022 26.10.2022 

02 04 
01 

ქალაქ რუსთავში, ნესტორ გიორგაძის #2-ში 
მდებარე საცხოვრებელი სახლის 
გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოების 
შესყიდვა 

289 890,77 0,00 0,00 0,00 
316 

696,34 
289 

890,77 
0,00 0,00 0,00 27.07.2022 20.12.2022 

02 04 
01 

ქალაქ რუსთავში, ჩაპაევის #5-ში მდებარე 
საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-
გაძლიერებისა და ფასადის 
რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა 

374 185,00 0,00 0,00 0,00 
374 

185,00 
149 

674,00 
224 

511,00 
224 

511,00 
0,00 21.11.2022 20.04.2023 
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02 04 
01 

ქ. რუსთავში, რუსთაველის ქ. №11-ში 
მდებარე საცხოვრებელი სახლის 
გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოების 
შესყიდვა 

592 493,36 0,00 0,00 0,00 
592 

493,36 
279 

890,05 
312 

603,31 
312 

603,31 
0,00 27.07.2022 30.07.2023 

02 04 
01 

შპს „საფეხბურთო კლუბი რუსთავი“-სთვის, 
მშენებელთა ქუჩაზე არსებული სტადიონის 
სასტუმროსა და სასადილოს 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა 

223 975,51 0,00 0,00 0,00 
223 

975,51 
223 

975,51 
0,00 0,00 0,00 27.05.2022 26.08.2022 

02 04 
01 

ქ. რუსთავში რჩეულიშვილის ქ. №6ა-ში 
მდებარე ხანძრის შედეგად დაზიანებული 
საცხოვრებელი სახლის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები 

62 828,78 0,00 0,00 0,00 
63 

057,68 
62 

828,78 
0,00 0,00 0,00 29.07.2022 28.11.2022 

02 04 
01 

ქალაქ რუსთავში, თბილისის ქუჩის #26-ში 
მდებარე საცხოვრებელი სახლის 
გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოების 
შესყიდვა 

384 506,73 0,00 0,00 0,00 
398 

779,06 
384 

506,73 
0,00 0,00 0,00 02.05.2022 05.10.2022 

02 04 
01 

ქალაქ რუსთავში, ჯავახიშვილის ქუჩა #1 და 
რჩეულიშვილის #2-ში მდებარე 
საცხოვრებელი სახლის ფასადის 
რეაბილიტაციის (გამაგრება-გაძლიერება) 
სამუშაოების შესყიდვა 

305 510,78 0,00 0,00 0,00 
756 

923,66 
299 

908,30 
5 

602,48 
711,51 

4 
890,97 

11.03.2022 31.12.2023 

 
 
 
 

პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2022 წლის იანვრამდე 
გაწეული ხარჯი 2022 

წლის 
გეგმა 

2022 
წლის 

ფაქტი 

მომდევნო წლებში 
გასაწევი ხარჯი პროექტის 

დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

  
საცხოვრებელი შენობების 

სახურავების რეაბილიტაცია 
888 991,33 0,00 0,00 0,00 

897 
764,47 

811 
704,32 

77 
287,01 

0,00 
77 

287,01 
    

02 04 
02 02  

ქალაქ რუსთავში სტიქიის (მათ 
შორის ქარის და წვიმის დროს 
დაზიანებული) შედეგად 
შენობების დაზიანებული 
გადახურვების რეაბილიტაციის 
სამუშაოების შესყიდვა 

98 054,93 0,00 0,00 0,00 
98 

054,93 
98 

054,93 
0,00 0,00 0,00 11.03.2022 08.08.2022 

02 04 
02 02  

ქალაქ რუსთავში სტიქიის (მათ 
შორის ქარის და წვიმის დროს 
დაზიანებული) შედეგად 
შენობების დაზიანებული 
გადახურვების რეაბილიტაციის 
სამუშაოების შესყიდვა 

99 709,54 0,00 0,00 0,00 
99 

709,54 
99 

709,54 
0,00 0,00 0,00 20.06.2022 09.08.2022 
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02 04 
02 02  

ქალაქ რუსთავში, 2022 წლის 12 
აპრილს მომხდარი სტიქიის 
(ძლიერი ქარი) შედეგად მტკვრის 
მარჯვენა სანაპიროზე (ახალი 
რუსთავი) დაზიანებული 
სახურავების სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები 

250 726,03 0,00 0,00 0,00 
250 

726,03 
250 

726,03 
0,00 0,00 0,00 13.06.2022 13.10.2022 

02 04 
02 02  

ქალაქ რუსთავში, 2022 წლის 12 
აპრილს მომხდარი სტიქიის 
(ძლიერი ქარი) შედეგად 
ჭყონდიდელის დასახლებაში 
დაზიანებული სახურავების 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

220 552,05 0,00 0,00 0,00 
220 

552,05 
220 

552,05 
0,00 0,00 0,00 07.06.2022 31.08.2022 

02 04 
02 02  

ქალაქ რუსთავში, 2022 წლის 12 
აპრილს მომხდარი სტიქიის 
(ძლიერი ქარი) შედეგად მტკვრის 
მარცხენა სანაპიროზე (ძველი 
რუსთავი) დაზიანებული 
სახურავების სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები 

142 661,77 0,00 0,00 0,00 
142 

661,77 
142 

661,77 
0,00 0,00 0,00 07.06.2022 31.08.2022 

02 04 
02 02  

ქალაქ რუსთავში სტიქიის (მათ 
შორის ქარის და წვიმის დროს 
დაზიანებული) შედეგად 
შენობების დაზიანებული 
გადახურვების რეაბილიტაციის 
სამუშაოების შესყიდვა 

77 287,01 0,00 0,00 0,00 
86 

060,15 
0,00 

77 
287,01 

0,00 
77 

287,01 
12.12.2022 30.06.2023 
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პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2022 წლის იანვრამდე 
გაწეული ხარჯი 2022 

წლის 
გეგმა 

2022 
წლის 

ფაქტი 

მომდევნო წლებში 
გასაწევი ხარჯი პროექტის 

დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

  შენობების ფასადების რეაბილიტაცია 3 317 677,08 
1 066 

993,53 
52 

574,90 
1 014 

418,63 
2 498 

821,58 
351 

048,15 
1 899 

635,40 
1 899 

635,40 
0,00     

02 04 
03 

ქალაქ რუსთავში შენობების ფასადების 
ნაწილობრივი შეკეთების სამუშაოების 
შესყიდვა 

77 361,88 
9 

595,63 
9 

595,63 
0,00 

68 
416,65 

67 
766,25 

0,00 0,00 0,00 28.09.2021 25.11.2022 

02 04 
03 

ქალაქ რუსთავში, რუსთაველის ქუჩაზე 
არსებული საცხოვრებელი სახლების 
ფასადების რეაბილიტაციის 
სამუშაოების შესყიდვა 

1 899 635,40 0,00 0,00 0,00 
1 899 

635,40 
0,00 

1 899 
635,40 

1 899 
635,40 

0,00     

02 04 
03 

ქალაქ რუსთავში რუსთაველის ქუჩის 
ფასადების (ტროტუარებით), მერიის 
მიმდებარე ტერიტორიის 
კეთილმოწყობა (ტროტუარები) და 
ჭავჭავაძის ქუჩის ტროტუარების 
მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა 

1 340 679,80 
1 057 

397,90 
42 

979,27 
1 014 

418,63 
530 

769,53 
283 

281,90 
0,00 0,00 0,00 23.02.2021 31.03.2022 

 
 
 
 
 

პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2022 წლის იანვრამდე 
გაწეული ხარჯი 2022 

წლის 
გეგმა 

2022 
წლის 

ფაქტი 

მომდევნო წლებში 
გასაწევი ხარჯი პროექტის 

დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

  
მრავალსართულიან 

საცხოვრებელ შენობებში 
ლიფტების რეაბილიტაცია 

2 697 247,51 
828 

119,00 
828 

119,00 
0,00 

1 915 
128,72 

1 800 
557,84 

68 
570,67 

68 
570,67 

0,00     

02 04 
04 

ქ. რუსთავში, მეგობრობის 
გამზირზე არსებული საერთო 
საცხოვრებელი კორპუსების 
ლიფტების რეაბილიტაციის 
სამუშაოების შესყიდვა 

2 327 837,98 
828 

119,00 
828 

119,00 
0,00 

1 537 
513,91 

1 440 
578,16 

59 
140,82 

59 
140,82 

0,00 11.10.2021 02.09.2022 

02 04 
04 

ქ. რუსთავში, მეგობრობის 
გამზირზე არსებული საერთო 
საცხოვრებელი კორპუსების 
ლიფტების რეაბილიტაციის 
სამუშაოების შესყიდვა 

369 409,53 0,00 0,00 0,00 
377 

614,81 
359 

979,68 
9 

429,85 
9 

429,85 
0,00 22.12.2022 18.07.2022 
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პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2022 წლის იანვრამდე 
გაწეული ხარჯი 2022 

წლის 
გეგმა 

2022 
წლის 

ფაქტი 

მომდევნო წლებში 
გასაწევი ხარჯი პროექტის 

დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

  
საზოგადოებრივი სივრცეების 

მოწყობა-რეაბილიტაცია 
15 489 575,12 

1 511 
344,41 

746 
892,93 

764 
451,48 

12 514 
698,49 

8 839 
792,69 

5 138 
438,02 

2 340 
458,98 

2 797 
979,04 

    

02 06 
01 01 

ქ. რუსთავში ლერმონტოვის #5-7-თან, 
მე-12 მკ/რ-ში #24-თან და თოდრიას #7-
თან სკვერის მოწყობის სამუშაოების 
შესყიდვა 

957 257,40 
408 

996,17 
408 

996,17 
0,00 

604 
731,58 

548 
261,23 

0,00 0,00 0,00 28.12.2021 28.07.2022 

02 06 
01 01 

ქ. რუსთავში, მე-19 მ/რ #12 მ/ტ, 21-ე მ/რ 
#11 მ/ტ და შარტავას #15-თან სკვერების 
მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა 

584 403,79 
200 

000,00 
200 

000,00 
0,00 

384 
403,79 

384 
403,79 

0,00 0,00 0,00 14.12.2021 26.04.2022 

02 06 
01 01 

ქ. რუსთავში, მე-20 მ/რ #15 კორპუსთან 
სკვერისა და შარტავას N7-ში 
შემეცნებითი ფანჩატურის მოწყობის 
სამუშაოების შესყიდვა 

182 942,99 
37 

848,00 
37 

848,00 
0,00 

145 
094,99 

145 
094,99 

0,00 0,00 0,00 01.12.2021 30.01.2022 

02 06 
01 01 

ქ. რუსთავში მე-8 მკ.რ. #2-ის 
მიმდებარედ მრავალფუნქციური 
სათემო სკვერის მოწყობის (სკამები, 
განათება, გამწვანება, საბავშვო და 
სპორტული მოედნები, ფანჩატური) 
სამუშაოების შესყიდვა 

140 915,75 0,00 0,00 0,00 
141 

376,78 
140 

915,75 
0,00 0,00   21.03.2022 02.07.2022 

02 06 
01 01 

ქალაქ რუსთავში, ჩეხოვის N8-სთან 
სკვერის მოწყობის სამუშაოები 

322 532,30 0,00 0,00 0,00 
330 

543,00 
0,00 

322 
532,30 

322 
532,30 

0,00 24.10.2022 18.03.2023 

02 06 
01 01 

ქალაქ რუსთავში, მესხიშვილის #11-13-
თან სკვერის მოწყობის სამუშაოების 
შესყიდვა 

634 979,33 0,00 0,00 0,00 
641 

885,86 
634 

979,33 
0,00 0,00 0,00 10.05.2022 10.12.2022 

02 06 
01 01 

ქალაქ რუსთავში, ქალაქის 
შემოსასვლელის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების შესყიდვა 

2 699 050,76 0,00 0,00 0,00 
2 318 

008,86 
1 309 

605,24 
1 389 

445,52 
1 389 

445,52 
0,00 17.05.2022 31.05.2023 

02 06 
01 01 

ქალაქ რუსთავში, მესხიშვილის ქუჩაზე 
არსებული სკვერის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების შესყიდვა 

307 154,76 0,00 0,00 0,00 
307 

340,90 
307 

154,76 
0,00 0,00 0,00 18.05.2022 12.09.2022 

02 06 
01 01 

ქ. რუსთავში დიდების მემორიალის 
მოპირდაპირედ არსებული სკვერის 
(მეგობრობის გამზირის მიმდებარედ - 
საგამოფენო სივრცე) სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების შესყიდვა 

324 205,50 0,00 0,00 0,00 
324 

886,55 
316 

083,33 
8 

122,17 
8 

122,17 
0,00 10.05.2022 20.09.2022 
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02 06 
01 01 

ქ. რუსთავში დიდების მემორიალის 
მიმდებარედ არსებული სკვერის 
სარეაბილიტაციო (ცურტაველის ქუჩა) 
სამუშაოების შესყიდვა 

1 330 092,94 0,00 0,00 0,00 
1 354 

439,00 
1 296 

250,94 
33 

842,00 
33 

842,00 
0,00 18.04.2022 11.11.2022 

02 06 
01 01 

ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩის 
მიმდებარედ სკვერის მოწყობის 
სამუშაოების შესყიდვა 

1 474 439,00 0,00 0,00 0,00 
442 

332,00 
68 

643,19 
1 405 

795,81 
373 

688,81 
1 032 

107,00 
24.10.2022 22.05.2023 

02 06 
01 01 

ქალაქ რუსთავში, დ. კლდიაშვილის 
ქუჩაზე არსებული სკვერის 
რეაბილიტაციის და მედიათეკის 
მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა 

4 256 559,18 0,00 0,00 0,00 
4 109 

114,00 
2 277 

858,96 
1 978 

700,22 
212 

828,18 
1 765 

872,04 
17.05.2022 11.02.2023 

02 06 
01 01 

ქ. რუსთავში მე-8 მ/რ #12-ის 
მიმდებარედ სკვერის მოწყობის 
სამუშაოების შესყიდვა 

1 061 681,73 
430 

132,17 
36 

859,16 
393 

273,01 
631 

549,56 
631 

549,56 
0,00 0,00 0,00 24.09.2021 30.05.2022 

02 06 
01 01 

ქ. რუსთავში მე-18 და მე-19 მ/რ-ებს 
შორის სკვერის მოწყობის სამუშაოების 
შესყიდვა 

1 213 359,69 
434 

368,07 
63 

189,60 
371 

178,47 
778 

991,62 
778 

991,62 
0,00 0,00 0,00 22.09.2021 23.05.2022 

 
 
 
 
 

პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2022 წლის იანვრამდე 
გაწეული ხარჯი 2022 

წლის 
გეგმა 

2022 
წლის 

ფაქტი 

მომდევნო წლებში 
გასაწევი ხარჯი პროექტის 

დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

  
საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შეძენა 
366 865,70 0,00 0,00 0,00 

367 
879,48 

366 
865,70 

0,00 0,00 0,00     

02 08 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 
მიერ შენობა-ნაგებობების მშენებლობის, 
რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციის 
სამუშაოების, სკვერების, პარკების, 
სპორტული და საბავშვო მოედნების 
მოწყობა/რეაბილიტაციის, 
ტროტუარების 
მოწყობა/რეაბილიტაციის, ასევე 
სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურის 
სამშენებლო და სარეაბილიტაციო, 
შენობა-ნაგებობების გამაგრება-
გაძლიერების და დრენაჟის მოწყობის 
სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
დამზადების მომსახურების შესყიდვა 
2022 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით 

149 625,00 0,00 0,00 0,00 
149 

625,03 
149 

625,00 
0,00 0,00 0,00 03.12.2021 31.12.2022 
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02 08 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 
მიერ ადგილობრივი მნიშვნელობის 
საავტომობილო გზების, ნაპირდამცავი 
ან/და ნაპირსამაგრი ნაგებობების, 
სახიდე გადასასვლელების, 
სანიაღვრეების სამშენებლო-
სარეაბილიტაციო, გზების დრენაჟის 
მოწყობის, გარე განათების 
მოწყობა/რეაბილიტაციის, 
ტროტუარების 
მოწყობა/რეაბილიტაციის 
სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
დამზადების მომსახურების შესყიდვა 
2022 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით 

39 500,00 0,00 0,00 0,00 
39 

500,00 
39 

500,00 
0,00 0,00 0,00 02.03.2022 31.12.2022 

02 08 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 
მიერ შენობა-ნაგებობების მშენებლობის, 
რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციის 
სამუშაოების, სკვერების, პარკების, 
სპორტული და საბავშვო მოედნების 
მოწყობა/რეაბილიტაციის, 
ტროტუარების 
მოწყობა/რეაბილიტაციის, ასევე 
სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურის 
სამშენებლო და სარეაბილიტაციო, 
შენობა-ნაგებობების გამაგრება-
გაძლიერების და დრენაჟის მოწყობის 
სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
დამზადების მომსახურების შესყიდვა 
2022 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით 

98 711,48 0,00 0,00 0,00 
99 

725,23 
98 

711,48 
0,00 0,00 0,00 10.02.2022 31.12.2022 

02 08 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 
მიერ შენობა-ნაგებობების მშენებლობის, 
რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციის 
სამუშაოების, სკვერების, პარკების, 
სპორტული და საბავშვო მოედნების 
მოწყობა/რეაბილიტაციის, 
ტროტუარების 
მოწყობა/რეაბილიტაციის, ასევე 
სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურის 
სამშენებლო და სარეაბილიტაციო, 
შენობა-ნაგებობების გამაგრება-
გაძლიერების და დრენაჟის მოწყობის 
სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
დამზადების მომსახურების შესყიდვა 
2022 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით 

79 029,22 0,00 0,00 0,00 
79 

029,22 
79 

029,22 
0,00 0,00 0,00 28.06.2022 31.12.2022 
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პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2022 წლის იანვრამდე 
გაწეული ხარჯი 2022 

წლის 
გეგმა 

2022 
წლის 

ფაქტი 

მომდევნო წლებში 
გასაწევი ხარჯი პროექტის 

დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

  
საპროექტო დოკუმენტაციისა 
და სამშენებლო სამუშაოების 
ტექნიკური ზედამხედველობა 

2 472 005,00 
819 

887,17 
819 

887,17 
0,00 

588 
368,83 

535 
832,11 

1 116 
285,72 

1 116 
285,72 

0,00     

02 09 
01 

ქალაქ რუსთავის 
მუნიციპალიტეტში 2019-2020-
2021 წლებში 
განსახორციელებელ 
ინფრასტრუქტურულ 
სამშენებლო სამუშაოებზე 
საზედამხედველო მომსახურების 
გაწევის (ინსპექტირების 
ანგარიშის (ექსპერტიზა) 
დამზადების მომსახურება) 
შესყიდვა 

1 072 005,00 
819 

887,17 
819 

887,17 
0,00 

252 
117,83 

252 
117,83 

0,00 0,00 0,00 14.11.2019 31.08.2022 

02 09 
01 

ქალაქ რუსთავის 
მუნიციპალიტეტში 2022-2023-
2024 წლებში 
განსახორციელებელ 
ინფრასტრუქტურულ 
სამშენებლო სამუშაოებზე 
საზედამხედველო მომსახურების 
გაწევის (ინსპექტირების 
ანგარიშის (ექსპერტიზა) 
დამზადების მომსახურება) 
შესყიდვა 

1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 
336 

251,00 
283 

714,28 
1 116 

285,72 
1 116 

285,72 
0,00 18.08.2022 31.12.2024 

 
 
 
 
 
 
 



2022  წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში                                                                                      110 

 

პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2022 წლის 
იანვრამდე გაწეული 

ხარჯი 
2022 
წლის 
გეგმა 

2022 
წლის 

ფაქტი 

მომდევნო წლებში 
გასაწევი ხარჯი პროექტის 

დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

  ექსპერტიზის ხარჯები 51 900,34 0,00 0,00 0,00 
70 

000,00 
51 

900,34 
0,00 0,00 0,00     

02 09 
02 

ექსპერტიზის ხარჯები 51 900,34 0,00 0,00 0,00 
70 

000,00 
51 

900,34 
0,00   0,00 11.01.2022 31.12.2022 

 
 
 
 
 
 

პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2022 წლის იანვრამდე 
გაწეული ხარჯი 2022 

წლის 
გეგმა 

2022 
წლის 

ფაქტი 

მომდევნო წლებში 
გასაწევი ხარჯი პროექტის 

დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

  
სკოლამდელი 

დაწესებულებების 
რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

3 924 016,02 
703 

417,03 
703 

417,03 
0,00 

3 400 
653,82 

2 333 
622,93 

886 
976,06 

886 
976,06 

0,00     

04 02 

ქ. რუსთავის #34 საბავშვო 
ბაღის სარდაფში სადრენაჟო 
სისტემის მოწყობის 
სამუშაოების შესყიდვა 

32 288,32 0,00 0,00 0,00 
32 

288,95 
32 

288,32 
0,00 0,00 0,00 26.04.2022 09.08.2022 

04 02 

ქალაქ რუსთავში, 
სარაჯიშვილის ქუჩის #10-ის 
მისამართზე, ახალი საბავშვო 
ბაღის მშენებლობისთვის 
საჭირო სამუშაოების 
შესყიდვა 

1 185 254,53 
703 

417,03 
703 

417,03 
0,00 

481 
837,50 

481 
837,50 

0,00 0,00 0,00 11.08.2021 14.04.2022 

04 02 

ქ. რუსთავის, #1 საბავშვო 
ბაღის 2 ფლიგელის 
სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების შესყიდვა 

1 533 212,13 0,00 0,00 0,00 
1 533 

212,13 
800 

343,70 
732 

868,43 
732 

868,43 
0,00 18.04.2022 31.12.2023 

04 02 

ქალაქ რუსთავში საბავშვო 
ბაღებში სამშენებლო 
სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების შესყიდვა 

64 601,20 0,00 0,00 0,00 
118 

501,42 
28 

000,00 
36 

601,20 
36 

601,20 
0,00 21.12.2022 30.06.2023 
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04 02 

ქალაქ რუსთავში #36 საბავშვო 
ბაღის ერთი ფლიგელის და 
დამაკავშირებელი დერეფნის 
და #37 საბავშვო ბაღის 
გადახურვის რეაბილიტაციის 
სამუშაოების შესყიდვა 

118 567,29 0,00 0,00 0,00 
123 

639,36 
118 

567,29 
0,00 0,00 0,00 30.09.2022 29.11.2022 

04 02 

ქ. რუსთავში #8, #32, #37 და 
#43 საბავშვო ბაღებში ელ. 
მომარაგების ქსელის სრული 
რეაბილიტაციის სამუშაოების 
შესყიდვა 

327 473,68 0,00 0,00 0,00 
327 

473,68 
327 

473,68 
0,00 0,00 0,00 03.05.2022 17.08.2022 

04 02 

ქ. რუსთავში #21, #23 და #31 
საბავშვო ბაღებში ელ. 
მომარაგების ქსელის სრული 
რეაბილიტაციის სამუშაოების 
შესყიდვა 

211 557,51 0,00 0,00 0,00 
219 

923,63 
211 

557,51 
0,00 0,00 0,00 14.06.2022 09.09.2022 

04 02 

ქ. რუსთავში #8 საბავშვო 
ბაღში მეორე სართულის 
სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების შესყიდვა 

91 018,19 0,00 0,00 0,00 
91 

185,66 
91 

018,19 
0,00 0,00 0,00 29.07.2022 28.11.2022 

04 02 

ქალაქ რუსთავში #33 საბავშვო 
ბაღის ერთი ფლიგელის და 
დამაკავშირებელი დერეფნის 
და #43 საბავშვო ბაღის 
გადახურვის რეაბილიტაციის 
სამუშაოების შესყიდვა 

164 199,12 0,00 0,00 0,00 
164 

253,73 
164 

199,12 
0,00 0,00 0,00 30.09.2022 29.11.2022 

04 02 
ქალაქ რუსთავის #20 საბავშვო 
ბაგა-ბაღის რეაბილიტაციის 
სამუშაოები. 

145 361,57 0,00 0,00 0,00 
116 

289,26 
58 

144,63 
87 

216,94 
87 

216,94 
0,00 15.11.2022 13.02.2023 

04 02 
ქალაქ რუსთავის #22 საბავშვო 
ბაღის შემოღობვის მოწყობის 
სამუშაოები 

50 482,48 0,00 0,00 0,00 
27 

901,50 
20 

192,99 
30 

289,49 
30 

289,49 
0,00 07.12.2022 20.02.2023 

04 02 
საბავშვო ბაღებში 
სამშენებლო 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

0,00 0,00 0,00 0,00 
164 

147,00 
0,00 0,00 0,00 0,00     

 
 
 

პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2022 წლის იანვრამდე 
გაწეული ხარჯი 2022 

წლის 
გეგმა 

2022 
წლის 

ფაქტი 

მომდევნო წლებში 
გასაწევი ხარჯი პროექტის 

დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

  
საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება 

და ინფრასტრუქტურის 
მოწყობა/რეაბილიტაცია 

996 807,45 
25 

989,96 
0,00 

25 
989,96 

647 
209,21 

335 
978,47 

634 
839,02 

601 
158,26 

33 
680,76 
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04 04 

ქალაქ რუსთავის #5, #7 და #24 საჯარო 
სკოლების გარე სპორტული მოედნების 
მოწყობის და #5 საჯარო სკოლის ეზოს 
შემოღობვის მოწყობის სამუშაოების 
შესყიდვა 

433 100,00 0,00 0,00 0,00 
177 

197,39 
41 

529,00 
391 

571,00 
391 

571,00 
0,00 18.11.2022 17.04.2023 

04 04 

ქალაქ რუსთავის #22 და #23 საჯარო 
სკოლების გარე სპორტული მოედნების 
და ტერიტორიების კეთილმოწყობის 
სამუშაოების შესყიდვა 

198 603,25 0,00 0,00 0,00 
162 

103,91 
153 

998,71 
44 

604,54 
44 

604,54 
0,00 28.11.2022 28.03.2023 

04 04 
ქ. რუსთავში #9, #10, #20, #22 და #23 
სკოლების შემოღობვის მოწყობის 
სამუშაოების შესყიდვა 

274 969,72 0,00 0,00 0,00 
137 

484,86 
109 

987,00 
164 

982,72 
164 

982,72 
0,00 08.12.2022 07.05.2023 

04 04 
ქალაქ რუსთავში #18 საჯარო სკოლის 
გადახურვის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების შესყიდვა 

33 999,89 
25 

989,96 
0,00 

25 
989,96 

8 
009,93 

8 
009,93 

0,00 0,00 0,00 17.12.2021 27.12.2021 

04 04 
ქალაქ რუსთავის #4 და #15 საჯარო 
სკოლებში დრენაჟის მოწყობის 
სამუშაოების შესყიდვა 

56 134,59 0,00 0,00 0,00 
39 

294,21 
22 

453,83 
33 

680,76 
0,00 

33 
680,76 

21.11.2022 19.02.2023 

04 04 სკოლების რეაბილიტაცია 0,00 0,00 0,00 0,00 
123 

118,91 
0,00 0,00 0,00 0,00     

 
 
 

პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2022 წლის იანვრამდე 
გაწეული ხარჯი 2022 

წლის 
გეგმა 

2022 
წლის 

ფაქტი 

მომდევნო წლებში 
გასაწევი ხარჯი პროექტის 

დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

  
სპორტული და საბავშვო ობიექტების 

აღჭურვა, რეაბილიტაცია, 
მშენებლობა 

1 957 459,62 
422 

981,28 
422 

981,28 
0,00 

1 573 
216,12 

1 113 
245,21 

421 
233,13 

421 
233,13 

0,00     

05 01 
03 

ქ. რუსთავში მშენებელთა ქ. #42-თან 
ტრენაჟორისა და საბავშვო 
ატრაქციონის მოწყობის სამუშაოების 
შესყიდვა 

51 755,64 0,00 0,00 0,00 
51 

755,64 
51 

755,64 
0,00 0,00 0,00 28.01.2022 10.03.2022 

05 01 
03 

ქ. რუსთავში, მე-12 მ/რ #35, ახმეტელის 
#4 და თოდრიას #13 კორპუსებთან 
საბავშვო გასართობი კუთხეების 
მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა 

115 068,07 
45 

039,75 
45 

039,75 
0,00 

70 
028,32 

70 
028,32 

0,00 0,00 0,00 17.11.2021 17.01.2022 

05 01 
03 

ქალაქ რუსთავში, გურამიშვილის ქუჩაზე 
#9, #5 და #11 ნომრებს შორის მდებარე 
ძველი სპორტული მოედნის 
განახლების სამუშაოები 

158 998,56 0,00 0,00 0,00 
158 

998,56 
65 

143,16 
93 

855,40 
93 

855,40 
0,00 06.09.2022   
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05 01 
03 

ქალაქ რუსთავში, მე-14 მკ.რ. #39 
კორპუსთან სტადიონის მოწყობის 
სამუშაოების შესყიდვა 

128 801,67 0,00 0,00 0,00 
146 

141,96 
128 

801,67 
0,00 0,00 0,00 14.06.2022 04.12.2022 

05 01 
03 

ქალაქ რუსთავში, ფალიაშვილის ქ. #7ა-ს 
#7 და მელიქიშვილის ქუჩის 
მიმდებარედ სპორტული და საბავშვო 
მოედნის კომპლექსის მოწყობის 
სამუშაოების შესყიდვა 

137 315,21 0,00 0,00 0,00 
144 

977,76 
137 

315,21 
0,00 0,00 0,00 15.06.2022 28.09.2022 

05 01 
03 

ქ. რუსთავში საბავშვო და სპორტული 
სივრცეების მოწყობა/რეაბილიტაციის 
სამუშაოების შესყიდვა 

362 177,84 
84 

478,32 
84 

478,32 
0,00 

283 
675,17 

277 
699,52 

0,00 0,00 0,00 17.11.2021 04.07.2022 

05 01 
03 

ქ. რუსთავში საბავშვო და სპორტული 
სივრცეების მოწყობა/რეაბილიტაციის 
სამუშაოები 

544 044,40 0,00 0,00 0,00 
544 

405,40 
216 

666,67 
327 

377,73 
327 

377,73 
0,00 06.09.2022 31.03.2023 

05 01 
03 

ქალაქ რუსთავში, სუმგაითელ 
მეტალურგების ქუჩაზე და 21-ე მკ/რ. #32 
ბაღთან საბავშვო მოედნების მოწყობის 
სამუშაოების შესყიდვა 

150 389,59 0,00 0,00 0,00 
157 

787,88 
150 

389,59 
0,00 0,00 0,00 12.04.2022 25.08.2022 

05 01 
03 

ქალაქ რუსთავში, მე-16 მ/რ #7 
კორპუსთან და #4 მუსიკალურ 
სკოლასთან სპორტული მოედნების 
მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა 

180 702,40 
171 

667,28 
171 

667,28 
0,00 

9 
035,12 

9 
035,12 

0,00 0,00 0,00 09.09.2021 28.12.2021 

05 01 
03 

ქ. რუსთავში, მე-20 მ/რ #20 კორპუსის 
მ/ტ საბავშვო სივრცისა და სპორტული 
მოედნის მოწყობა/რეაბილიტაციის 
სამუშაოების შესყიდვა 

128 206,24 
121 

795,93 
121 

795,93 
0,00 

6 
410,31 

6 
410,31 

0,00 0,00 0,00 26.10.2021 29.12.2021 

 
 
 

პროგ. 
კოდი 

დასახელება  
პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 

2022 წლის იანვრამდე 
გაწეული ხარჯი 2022 

წლის 
გეგმა 

2022 
წლის 

ფაქტი 

მომდევნო წლებში 
გასაწევი ხარჯი პროექტის 

დაწყების 
თარიღი 

პროექტის 
დასრულების 
(სავარაუდო 

თარიღი) სულ ადგ. 
რეგ. 

ფონდი 
სულ ადგ. 

რეგ. 
ფონდი 

  
კულტურული ობიექტების 
აღჭურვა, რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა 
1 718 037,23 0,00 0,00 0,00 

1 705 
248,20 

596 
080,31 

1 121 
956,92 

138 
793,23 

983 
163,69 

    

05 02 
03 

ქ.რუსთავის #1 და #4 
სამუსიკო სკოლების 
ცენტრალური გათბობის 
მოწყობის სამუშაოები. 

87 046,92 0,00 0,00 0,00 
64 

108,20 
0,00 

87 
046,92 

87 
046,92 

0,00 28.12.2022 26.02.2023 

05 02 
03 

ქ. რუსთავში, რუსთაველის 
#13-ში მდებარე მოსწავლე-
ახალგაზრდობის სასახლის 
სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების შესყიდვა 

1 630 990,31 0,00 0,00 0,00 
1 641 

140,00 
596 

080,31 
1 034 

910,00 
51 

746,31 
983 

163,69 
11.03.2022 31.12.2023 
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განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 

2022 წლის მდგომარეობით გაფორმებულ იქნა 233 ხელშეკრულება საერთო ღირებულებით 40 237,1 ათ. ლარი. მათ შორის: 

➢ ელექტრონული ტენდერის შედეგად - 86 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 38 153,6 ათ. ლარი. 

➢ კონსოლიდირებული ტენდერის შედეგად - 30 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 825,3 ათ. ლარი. 

➢ გამარტივებული შესყიდვის შედეგად - 117 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 1 258,1 ათ ლარი, მათ შორის: 

• გამარტივებული შესყიდვა (მონეტარული ზღვრების გათვალისწინებით (5 000 ლარამდე ღირებულების შესყიდვის 

ერთგვაროვანი ობიექტების სახელმწიფო შესყიდვა) და კანონით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევა) – 84 ხელშეკრულება 

ჯამური ღირებულებით 156,5 ათ. ლარი. 

• გადაუდებელი აუცილებლობის ფარგლებში - 24 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 818,7 ათ. ლარი (მათ შორის: 

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 6 მაისის #786 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ფარგლებში გაფორმდა 

ხელშეკრულებები - 613 ,9 ათ. ლარის ღირებულებით - ქალაქ რუსთავში, 2022 წლის 12 აპრილს მომხდარი სტიქიის (ძლიერი 

ქარი) შედეგად დაზიანებული სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვასტან დაკავშირებით; 13 

ხელშეკრულება გაფორმდა სარეზერვო ფონდიდან სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის საჭირო სხვადასხვა 

საქონელი და მომსახურების შესყიდვისთვის) 

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

ნორმების ფარგლებში - 9 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 282,9 ათ ლარი. 
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ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი იურიდიული პირების 

ფინანსური მონაცემები 

  

 

ა(ა)იპ - ქ. რუსთავის მუნიციპალური არქივი 

დასახელება წლის გეგმა წლის ფაქტი 

შემოსულობები        116 380,00            115 820,06       

შემოსულობები        116 380,00            115 820,06       

შემოსავლები        116 380,00            115 820,06       

სხვა შემოსავლები (მუნიციპალური ბიუჯეტი)        116 380,00            115 820,06       

გადასახდელები        116 380,00            115 820,06       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                           8       

ხარჯები        111 876,00            111 316,06       

შრომის ანაზღაურება           82 224,00               82 223,70       

საქონელი და მომსახურება           29 260,00               28 701,06       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება             4 225,00                 4 225,00       

ოფისის ხარჯები           18 025,00               17 798,20       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები              4 500,00                 4 211,66       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება              2 510,00                 2 466,20       

სოციალური უზრუნველყოფა                392,00                    391,30       

არაფინანსური აქტივები             4 504,00                 4 504,00       

ნაშთის ცვლილება                          -                                -         

ზრდა (დაგროვება)                          -                                -         

კლება (გამოყენება)                          -                                -         

ბალანსი                          -                                -         
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ა(ა)იპ - ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო  

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,00   39 375,00  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები        300 000,00        220 000,00               80 000,00            315 000,00          235 000,00                 80 000,00       

შემოსულობები        300 000,00        220 000,00               80 000,00            315 000,00          235 000,00                 80 000,00       

შემოსავლები        300 000,00        220 000,00               80 000,00            315 000,00          235 000,00                 80 000,00       

სხვა შემოსავლები  (ქვ. ქართლის რეგიონებიდან 
ჩარიცხული თანხები) 

       300 000,00        220 000,00               80 000,00            315 000,00          235 000,00                 80 000,00       

გადასახდელები        325 849,18        245 849,18               80 000,00            301 474,10          221 474,18                 79 999,92       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                      2                            10                              -                              -                                  -         

ხარჯები        325 849,18        245 849,18               80 000,00            301 474,10          221 474,18                 79 999,92       

შრომის ანაზღაურება        247 854,18        167 854,18               80 000,00            240 269,00          160 269,08                 79 999,92       

საქონელი და მომსახურება           77 295,00          77 295,00                              -                 60 565,79             60 565,79                                -         

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
ანაზღაურება 

            9 800,00             9 800,00                              -                   9 800,00               9 800,00                                -         

მივლინება             5 000,00             5 000,00                              -                   2 388,14               2 388,14                                -         

ოფისის ხარჯები           24 405,00          24 405,00                              -                 17 837,14             17 837,14                                -         

წარმომადგენლობითი ხარჯები             1 000,00             1 000,00                              -                      120,00                  120,00                                -         

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და 
მოვლა-შენახვის ხარჯები  

          34 970,00          34 970,00                              -                 28 651,21             28 651,21                                -         

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება              2 120,00             2 120,00                              -                   1 769,30               1 769,30                                -         

სხვა ხარჯები                700,00                700,00                              -                      639,31                  639,31                                -         

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული 

               700,00                700,00                              -                      639,31                  639,31                                -         

ნაშთის ცვლილება -        25 849,18       -  25 849,18                              -                 13 525,90             13 525,82                            0,08       

ზრდა (დაგროვება)  0   0                         -                 13 525,90             13 525,82                            0,08       

კლება (გამოყენება)           25 849,18          25 849,18                              -          0   0   0  

ბალანსი                          -                           -                                -                                -                              -                                  -         
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ა(ა)იპ - რუსთავსერვის ცენტრი  

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  1 992,34   1 992,34  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები   11 409 955,89             6 555,89          11 403 400,00           11 225 396,72               6 555,89         11 218 840,83       

შემოსულობები   11 409 955,89             6 555,89          11 403 400,00           11 225 396,72               6 555,89         11 218 840,83       

შემოსავლები   11 409 955,89             6 555,89          11 403 400,00           11 225 396,72               6 555,89         11 218 840,83       

სხვა შემოსავლები   11 409 955,89             6 555,89          11 403 400,00           11 225 396,72               6 555,89         11 218 840,83       

გადასახდელები   11 413 323,23             9 923,23          11 403 400,00           11 222 340,83               3 500,00         11 218 840,83       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                          -                           -                          746,00                         719,00                            -                         719,00       

ხარჯები   10 990 148,23             9 923,23          10 980 225,00           10 801 438,38               3 500,00         10 797 938,38       

შრომის ანაზღაურება     2 907 500,00             4 800,00             2 902 700,00             2 883 007,75               2 750,00            2 880 257,75       

საქონელი და მომსახურება     8 018 448,23             5 123,23             8 013 325,00             7 861 762,33                  750,00            7 861 012,33       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
ანაზღაურება 

    3 942 323,23             5 123,23             3 937 200,00             3 900 616,27                  750,00            3 899 866,27       

მივლინება             3 000,00                         -                       3 000,00                     1 960,00                            -                      1 960,00       

ოფისის ხარჯები     1 008 300,00                         -               1 008 300,00                 995 230,87                            -                 995 230,87       

სამედიცინო ხარჯები             1 200,00                         -                       1 200,00                     1 199,35                            -                      1 199,35       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და 
პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  

          41 100,00                         -                    41 100,00                   38 402,28                            -                   38 402,28       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და 
მოვლა-შენახვის ხარჯები  

    1 210 900,00                         -               1 210 900,00             1 118 556,83                            -              1 118 556,83       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება      1 811 625,00                         -               1 811 625,00             1 805 796,73                            -              1 805 796,73       

სოციალური უზრუნველყოფა           62 700,00                         -                    62 700,00                   55 655,90                            -                   55 655,90       

სხვა ხარჯები             1 500,00                         -                       1 500,00                     1 012,40                            -                      1 012,40       

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული 

            1 500,00                         -                       1 500,00                     1 012,40                            -                      1 012,40       

არაფინანსური აქტივები        423 175,00                         -                  423 175,00                 420 902,45                            -                 420 902,45       

ნაშთის ცვლილება -           3 367,34       -    3 367,34                                 -                       3 055,89               3 055,89                                -         

ზრდა (დაგროვება)                          -                           -                                   -                       4 430,89               4 430,89                                -         

კლება (გამოყენება)             3 367,34             3 367,34                                 -                       1 375,00               1 375,00                                -         

ბალანსი                          -         
                         

- 
                          -                                    -                              -                                  -         
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ააიპ -  რუსთავის კორპუსი  

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი   

დასახელება წლის გეგმა წლის ფაქტი 

შემოსულობები     7 512 525,45         7 263 931,07       

შემოსულობები     7 512 525,45         7 263 931,07       

შემოსავლები     7 512 525,45         7 263 931,07       

სხვა შემოსავლები     7 512 525,45         7 263 931,07       

გადასახდელები     7 512 525,45         7 263 931,07       

ხარჯები     7 489 525,45         7 241 863,89       

შრომის ანაზღაურება        656 888,63            652 861,13       

საქონელი და მომსახურება        330 582,18            285 969,77       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება        109 353,63            109 353,63       

მივლინება                400,00                              -         

ოფისის ხარჯები           55 095,31               46 755,67       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან 
დაკავშირებული ხარჯები  

               500,00                       40,00       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 
ხარჯები  

          79 605,00               72 716,83       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება            85 628,24               57 103,64       

სოციალური უზრუნველყოფა           13 000,00               10 542,53       

სხვა ხარჯები     6 489 054,64         6 292 490,46       

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

    2 823 100,00         2 803 107,09       

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

    3 665 954,64         3 489 383,37       

არაფინანსური აქტივები           23 000,00               22 067,18       

ნაშთის ცვლილება                          -                                -         

ზრდა (დაგროვება)                          -                                -         

კლება (გამოყენება)                          -                                -         

ბალანსი                        -                                -         
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შპს - რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო  

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,00   226 320,28  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები        7 847 816,00        3 020 977,00            4 826 839,00            8 024 381,30          3 215 223,27               4 809 158,03       

შემოსულობები        7 847 816,00        3 020 977,00            4 826 839,00            8 024 381,30          3 215 223,27               4 809 158,03       

შემოსავლები        7 847 816,00        3 020 977,00            4 826 839,00            8 024 381,30          3 215 223,27               4 809 158,03       

სხვა შემოსავლები        7 847 816,00        3 020 977,00            4 826 839,00            8 024 381,30          3 215 223,27               4 809 158,03       

გადასახდელები        8 013 341,00        3 186 502,00            4 826 839,00            7 963 586,02          3 154 427,99               4 809 158,03       

ხარჯები        7 874 661,00        3 152 722,00            4 721 939,00            7 831 903,32          3 120 894,98               4 711 008,34       

შრომის ანაზღაურება        3 095 581,00        1 505 900,00            1 589 681,00            3 092 939,30          1 503 258,30               1 589 681,00       

საქონელი და მომსახურება        4 702 280,00        1 570 022,00            3 132 258,00            4 677 176,87          1 555 849,53               3 121 327,34       

ოფისის ხარჯები           117 800,00           117 800,00                              -                 114 854,59             114 854,59                                -         

სამედიცინო ხარჯები               2 791,00               2 791,00                              -                        319,50                    319,50                                -         

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და 
პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  

            40 600,00             20 600,00                 20 000,00                 34 522,36               17 469,00                    17 053,36       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და 
მოვლა-შენახვის ხარჯები  

       4 437 570,00        1 363 231,00            3 074 339,00            4 435 925,30          1 362 125,98               3 073 799,32       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება            103 519,00             65 600,00                 37 919,00                 91 555,12               61 080,46                    30 474,66       

სოციალური უზრუნველყოფა             64 000,00             64 000,00                              -                   61 787,15               61 787,15                                -         

სხვა ხარჯები             12 800,00             12 800,00                              -                                -                              -                                  -         

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული 

            12 800,00             12 800,00                              -                                -                              -                                  -         

არაფინანსური აქტივები           138 680,00             33 780,00               104 900,00               131 682,70               33 533,01                    98 149,69       

ნაშთის ცვლილება -         165 525,00       -  165 525,00                              -                   60 795,28               60 795,28                                -         

ზრდა (დაგროვება)  0   0                         -                   60 795,28               60 795,28                                -         

კლება (გამოყენება)           165 525,00           165 525,00                              -          0   0                           -         

ბალანსი                          -                           -                                -         -                  0,00                            -                                  -         
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ააიპ -  ცხოველთა მონიტორინგის ცენტრი 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,00   17 712,82  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები        619 270,00          19 270,00            600 000,00            578 755,18             19 340,00               559 415,18       

შემოსულობები        619 270,00          19 270,00            600 000,00            578 755,18             19 340,00               559 415,18       

შემოსავლები        619 270,00          19 270,00            600 000,00            578 755,18             19 340,00               559 415,18       

სხვა შემოსავლები          619 270,00          19 270,00            600 000,00            578 755,18             19 340,00               559 415,18       

გადასახდელები        626 592,82          26 592,82            600 000,00            568 365,18               8 950,00               559 415,18       

მომუშავეთა რიცხოვნობა   
                 

35       
                     35                            35                            -         

                        
35       

ხარჯები        614 792,82          26 592,82            588 200,00            556 565,18               8 950,00               547 615,18       

შრომის ანაზღაურება        184 800,00       
      6 

000,00       
     178 800,00            179 783,88               2 210,00               177 573,88       

საქონელი და მომსახურება        428 492,82          20 592,82            407 900,00            376 103,79               6 740,00               369 363,79       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება        229 400,00       
      8 

000,00       
     221 400,00            225 061,74               5 750,00               219 311,74       

ოფისის ხარჯები           61 292,82       
      2 

592,82       
        58 
700,00       

        42 831,11                            -                   42 831,11       

სამედიცინო ხარჯები           34 700,00       
      5 

000,00       
        29 
700,00       

        27 233,49                  250,00                 26 983,49       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  

            6 100,00                         -                   6 100,00                 6 058,40                            -         
             6 

058,40       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები  

          67 000,00       
      2 

000,00       
        65 
000,00       

        56 612,95                            -                   56 612,95       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება            30 000,00       
      3 

000,00       
        27 
000,00       

        18 306,10                  740,00                 17 566,10       

სოციალური უზრუნველყოფა             1 500,00                         -                   1 500,00                    677,51                            -         
                

677,51       

არაფინანსური აქტივები           11 800,00                         -         
        11 
800,00       

        11 800,00                            -                   11 800,00       

ნაშთის ცვლილება -           7 322,82       -    7 322,82                              -                 10 390,00             10 390,00                                -         

ზრდა (დაგროვება)  0   0                         -                 10 390,00             10 390,00                                -         

კლება (გამოყენება)             7 322,82       
      7 

322,82       
                       -          0   0                           -         

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

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  5,42   5,42  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები   12 618 798,00          25 000,00           12 593 798,00           12 438 269,51                            -           12 438 269,51       

შემოსულობები   12 618 798,00          25 000,00           12 593 798,00           12 438 269,51                            -           12 438 269,51       

შემოსავლები   12 618 798,00          25 000,00           12 593 798,00           12 438 269,51                            -           12 438 269,51       

სხვა შემოსავლები   12 618 798,00          25 000,00           12 593 798,00           12 438 269,51           12 438 269,51       

გადასახდელები   12 618 798,00          25 000,00           12 593 798,00           12 438 269,51                            -           12 438 269,51       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                    18                           1 029                             880                            -                               880       

ხარჯები   12 389 458,00          25 000,00           12 364 458,00           12 208 931,77                            -           12 208 931,77       

შრომის ანაზღაურება     8 443 125,00                         -                8 443 125,00              8 442 921,78                            -              8 442 921,78       

საქონელი და მომსახურება     3 689 345,00          25 000,00              3 664 345,00              3 509 051,39                            -              3 509 051,39       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
ანაზღაურება 

          77 730,00          15 000,00                   62 730,00                   62 104,05                            -                   62 104,05       

მივლინება             1 500,00                         -                        1 500,00       
               1 

500,00       
                     -                      1 500,00       

ოფისის ხარჯები     1 240 534,00          10 000,00              1 230 534,00              1 223 459,60                            -              1 223 459,60       

კვების ხარჯები     2 090 338,00                         -                2 090 338,00              1 947 480,09                            -              1 947 480,09       

სამედიცინო ხარჯები           13 162,00                         -                     13 162,00                   13 153,19                            -                   13 153,19       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  

          30 511,00                         -                     30 511,00                   30 511,00                            -                   30 511,00       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და 
მოვლა-შენახვის ხარჯები  

            6 370,00                         -                        6 370,00       
               6 

266,68       
                     -                      6 266,68       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება         229 200,00                         -                   229 200,00                 224 576,78                            -                 224 576,78       

სოციალური უზრუნველყოფა        112 800,00                         -                   112 800,00                 112 799,75                            -                 112 799,75       

სხვა ხარჯები        144 188,00                         -                   144 188,00                 144 158,85                            -                 144 158,85       

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

       144 188,00                         -                   144 188,00                 144 158,85                            -                 144 158,85       

არაფინანსური აქტივები        229 340,00                         -                   229 340,00                 229 337,74                            -                 229 337,74       

ნაშთის ცვლილება                          -                           -                                    -                                    -                              -                                  -         

ზრდა (დაგროვება)                          -                           -                                    -                                    -                              -                                  -         

კლება (გამოყენება)                          -                           -                                    -                                    -                              -                                  -         

ბალანსი                          -                           -                                    -                                    -                              -                                  -         
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ა(ა)იპ -  სარეაბილიტაციო-განმავითარებელი ცენტრი „კესანე“  

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,00   105 182,74  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები     1 063 440,21        312 710,21            750 730,00         1 143 652,90          397 660,99               745 991,91       

შემოსულობები     1 063 440,21        312 710,21            750 730,00         1 143 652,90          397 660,99               745 991,91       

შემოსავლები     1 063 440,21        312 710,21            750 730,00         1 143 652,90          397 660,99               745 991,91       

სხვა შემოსავლები     1 063 440,21        312 710,21            750 730,00         1 143 652,90          397 660,99               745 991,91       

გადასახდელები     1 128 730,00        378 000,00            750 730,00         1 103 759,95          357 768,04               745 991,91       

ხარჯები     1 084 370,00        366 050,00            718 320,00         1 064 717,92          351 134,39               713 583,53       

შრომის ანაზღაურება        730 985,00        193 400,00            537 585,00            730 732,15          193 153,64               537 578,51       

საქონელი და მომსახურება        344 750,00        171 515,00            173 235,00            325 482,33          156 849,25               168 633,08       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
ანაზღაურება 

       124 645,00          97 200,00               27 445,00            124 455,14             97 013,40                 27 441,74       

მივლინება             4 500,00             4 500,00                              -                   4 320,00               4 320,00                                -         

ოფისის ხარჯები        111 105,00          33 465,00               77 640,00            100 764,00             24 535,88                 76 228,12       

წარმომადგენლობითი ხარჯები             1 130,00                         -                   1 130,00                 1 044,10                            -         
             1 

044,10       

კვების ხარჯები           46 370,00                         -                 46 370,00               44 064,16                            -                   44 064,16       

სამედიცინო ხარჯები             1 000,00                         -                   1 000,00                    916,00                            -         
                

916,00       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და 
მოვლა-შენახვის ხარჯები  

          16 700,00             6 700,00               10 000,00               15 316,63               5 848,27       
             9 

468,36       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება            32 650,00          27 250,00                 5 400,00               27 958,30             22 731,70       
             5 

226,60       

სოციალური უზრუნველყოფა             7 500,00                         -                   7 500,00                 7 371,94                            -         
             7 

371,94       

არაფინანსური აქტივები           44 360,00          11 950,00               32 410,00               39 042,03               6 633,65                 32 408,38       

ნაშთის ცვლილება -        65 289,79       -  65 289,79                              -                 39 892,95             39 892,95                                -         

ზრდა (დაგროვება)  0   0                         -                 39 892,95             39 892,95                                -         

კლება (გამოყენება)           65 289,79          65 289,79                              -          0   0                           -         

ბალანსი                          -                           -                                -                              -                      -                                  -         
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ა(ა)იპ - რაგბის კლუბი რუსთავის ხარები  

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,00   85 094,36  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები     1 437 235,00                927 235,00            510 000,00         1 465 776,00          955 776,00               510 000,00       

შემოსულობები     1 437 235,00                927 235,00            510 000,00         1 465 776,00          955 776,00               510 000,00       

შემოსავლები     1 437 235,00                927 235,00            510 000,00         1 465 776,00          955 776,00               510 000,00       

სხვა შემოსავლები     1 437 235,00                927 235,00            510 000,00         1 465 776,00          955 776,00               510 000,00       

გადასახდელები     1 595 535,00            1 085 535,00            510 000,00         1 538 981,64       
   1 028 
981,64       

        510 000,00       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                     -                              24                              -                              -         24         

ხარჯები     1 586 535,00            1 076 535,00            510 000,00         1 532 285,65       
   1 022 
285,65       

        510 000,00       

შრომის ანაზღაურება     1 354 885,00                844 885,00            510 000,00         1 340 272,25          830 272,25               510 000,00       

საქონელი და მომსახურება        166 850,00                166 850,00                              -              138 240,37          138 240,37                                -         

მივლინება           58 754,00          58 754,00                              -                 54 420,00             54 420,00                                -         

ოფისის ხარჯები             3 796,00             3 796,00                              -                      596,55                  596,55                                -         

სამედიცინო ხარჯები           12 000,00          12 000,00                              -                 11 759,62             11 759,62                                -         

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  

          13 400,00          13 400,00                              -                   9 435,00               9 435,00                                -         

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და 
მოვლა-შენახვის ხარჯები  

          11 800,00          11 800,00                              -                 11 783,20             11 783,20                                -         

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება            67 100,00          67 100,00                              -                 50 246,00             50 246,00                                -         

სხვა ხარჯები           64 800,00          64 800,00                              -                 53 773,03             53 773,03                                -         

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

          64 800,00          64 800,00                              -                 53 773,03             53 773,03                                -         

არაფინანსური აქტივები             9 000,00             9 000,00                              -                   6 695,99               6 695,99                                -         

ნაშთის ცვლილება -      158 300,00       -158 300,00                              -         -      73 205,64       -    73 205,64                                -         

ზრდა (დაგროვება)  0   0                         -          0   0                           -         

კლება (გამოყენება)        158 300,00        158 300,00                              -                 73 205,64             73 205,64                                -         

ბალანსი                          -                           -                                -                              -                              -                                  -         



2022  წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში                                                                                      124 

 

 

შპს - საკალათბურთო კლუბი - რუსთავი 1991  

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,00   6 135,10  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები     1 536 201,00          46 201,00         1 490 000,00         1 475 948,10             46 201,00            1 429 747,10       

შემოსულობები     1 536 201,00          46 201,00         1 490 000,00         1 475 948,10             46 201,00            1 429 747,10       

შემოსავლები     1 536 201,00          46 201,00         1 490 000,00         1 475 948,10             46 201,00            1 429 747,10       

სხვა შემოსავლები     1 536 201,00          46 201,00         1 490 000,00         1 475 948,10             46 201,00            1 429 747,10       

გადასახდელები     1 560 754,92          70 754,92         1 490 000,00         1 494 366,92             64 619,82            1 429 747,10       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                     -                              53                              -                              -         53         

ხარჯები     1 550 464,92          63 194,92         1 487 270,00         1 484 076,92             57 059,82            1 427 017,10       

შრომის ანაზღაურება        493 433,00                         -              493 433,00            487 437,84                            -                 487 437,84       

საქონელი და მომსახურება     1 056 031,92          62 194,92            993 837,00            996 639,08             57 059,82               939 579,26       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
ანაზღაურება 

       754 225,00          33 501,00            720 724,00            733 160,34             32 736,85               700 423,49       

მივლინება           25 345,00                400,00               24 945,00               21 574,50                            -                   21 574,50       

ოფისის ხარჯები        104 630,00             4 697,00               99 933,00               93 542,86               3 510,45                 90 032,41       

წარმომადგენლობითი ხარჯები                865,00                         -                      865,00                    783,05                            -                         783,05       

სამედიცინო ხარჯები           17 258,00             4 988,00               12 270,00               10 900,71               3 856,83                    7 043,88       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  

          11 337,00             6 337,00                 5 000,00               10 945,00               6 337,00                    4 608,00       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები  

            6 750,00             1 250,00                 5 500,00                 1 650,00                  750,00                       900,00       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება         135 621,92          11 021,92            124 600,00            124 082,62               9 868,69               114 213,93       

სხვა ხარჯები             1 000,00             1 000,00                              -                                -                              -                                  -         

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

            1 000,00             1 000,00                              -                                -                              -                                  -         

არაფინანსური აქტივები           10 290,00             7 560,00                 2 730,00               10 290,00               7 560,00                    2 730,00       

ნაშთის ცვლილება -        24 553,92       -  24 553,92                              -         -      18 418,82       -    18 418,82                                -         

ზრდა (დაგროვება)  0   0                         -          0   0                           -         

კლება (გამოყენება)           24 553,92          24 553,92                              -                 18 418,82             18 418,82                                -         

ბალანსი                          -                           -                                -                                -                              -                                  -         
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ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი" 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,00   0,00  

დასახელება 
სულ წლის 

გეგმა 

მ.შ. 
საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

ნაზარდი 
კვარტლის 

ფაქტი 

მ.შ. 
საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები     5 189 674,94        439 174,94         4 750 500,00         5 012 017,82          336 882,11            4 675 135,71       

შემოსულობები     5 189 674,94        439 174,94         4 750 500,00         5 012 017,82          336 882,11            4 675 135,71       

შემოსავლები     5 189 674,94        439 174,94         4 750 500,00         5 012 017,82          336 882,11            4 675 135,71       

სხვა შემოსავლები     5 189 674,94        439 174,94         4 750 500,00         5 012 017,82          336 882,11            4 675 135,71       

გადასახდელები     5 239 000,00        488 500,00         4 750 500,00         5 058 057,13          382 921,42            4 675 135,71       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                340,00                  14,00                    526,00                              -                              -                                  -         

ხარჯები     4 938 216,00        468 900,00         4 469 316,00         4 805 737,18          372 762,42            4 432 974,76       

შრომის ანაზღაურება     1 916 575,00          16 500,00         1 900 075,00         1 907 222,29             10 755,30            1 896 466,99       

საქონელი და მომსახურება     2 730 241,00        418 600,00         2 311 641,00         2 624 508,04          343 508,15            2 280 999,89       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
ანაზღაურება 

    1 726 735,00        168 000,00         1 558 735,00         1 713 289,64          157 112,46            1 556 177,18       

მივლინება           23 800,00             3 000,00               20 800,00               21 408,60               1 346,00                 20 062,60       

ოფისის ხარჯები        397 146,00        154 400,00            242 746,00            365 086,94          127 080,40               238 006,54       

წარმომადგენლობითი ხარჯები             8 000,00                         -                   8 000,00                 4 658,59                            -                      4 658,59       

სამედიცინო ხარჯები           13 700,00             7 800,00                 5 900,00                 8 207,44               2 629,00                    5 578,44       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  

          16 460,00             4 900,00               11 560,00               13 026,16               1 627,50                 11 398,66       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები  

          69 600,00          16 500,00               53 100,00               66 424,38             15 117,98                 51 306,40       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება         474 800,00          64 000,00            410 800,00            432 406,29             38 594,81               393 811,48       

სოციალური უზრუნველყოფა           18 700,00          14 800,00                 3 900,00                 8 031,68               4 868,73                    3 162,95       

სხვა ხარჯები        272 700,00          19 000,00            253 700,00            265 975,17             13 630,24               252 344,93       

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

       272 700,00          19 000,00            253 700,00            265 975,17             13 630,24               252 344,93       

არაფინანსური აქტივები        300 784,00          19 600,00            281 184,00            252 319,95             10 159,00               242 160,95       

ნაშთის ცვლილება -        49 325,06       -  49 325,06                              -         -      46 039,31       -    46 039,31                                -         

ზრდა (დაგროვება)                          -                           -                                -                                -                              -                                  -         

კლება (გამოყენება)           49 325,06          49 325,06                              -                 46 039,31             46 039,31                                -         

ბალანსი                          -                           -                                -                                -                         0,00                                -         
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ა(ა)იპ - რუსთავის გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის პროფესიული მუნიციპალური დრამატული თეატრი 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,50   3 694,39  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები     1 358 000,00        142 200,00         1 215 800,00         1 349 020,67          138 513,57            1 210 507,10       

შემოსულობები     1 358 000,00        142 200,00         1 215 800,00         1 349 020,67          138 513,57            1 210 507,10       

შემოსავლები     1 358 000,00        142 200,00         1 215 800,00         1 349 020,67          138 513,57            1 210 507,10       

სხვა შემოსავლები     1 358 000,00        142 200,00         1 215 800,00         1 349 020,67          138 513,57            1 210 507,10       

გადასახდელები     1 361 596,00        145 796,00         1 215 800,00         1 348 922,78          138 415,68            1 210 507,10       

ხარჯები     1 316 046,00        105 046,00         1 211 000,00         1 303 552,63             97 845,53            1 205 707,10       

შრომის ანაზღაურება        949 655,00             1 950,00            947 705,00            949 653,90               1 950,00               947 703,90       

საქონელი და მომსახურება        365 391,00        102 496,00            262 895,00            353 502,73             95 895,53               257 607,20       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
ანაზღაურება 

          96 610,00          40 285,00               56 325,00               94 525,25             38 470,10                 56 055,15       

მივლინება           43 965,00             4 245,00               39 720,00               43 959,80               4 244,64                 39 715,16       

ოფისის ხარჯები        184 830,00          47 630,00            137 200,00            179 725,09             45 011,50               134 713,59       

სამედიცინო ხარჯები                150,00                         -                      150,00                              -                              -                                  -         

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  

          10 740,00             3 140,00                 7 600,00                 9 826,43               2 228,90                    7 597,53       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები  

            9 296,00             2 196,00                 7 100,00                 8 040,39                  940,39                    7 100,00       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება            19 800,00             5 000,00               14 800,00               17 425,77               5 000,00                 12 425,77       

სხვა ხარჯები             1 000,00                600,00                    400,00                    396,00                            -                         396,00       

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

            1 000,00                600,00                    400,00                    396,00                            -                         396,00       

არაფინანსური აქტივები           45 550,00          40 750,00                 4 800,00               45 370,15             40 570,15                    4 800,00       

ნაშთის ცვლილება -           3 596,00       -    3 596,00                              -                         97,89                     97,89                                -         

ზრდა (დაგროვება)  0   0                         -                         97,89                     97,89                                -         

კლება (გამოყენება)             3 596,00             3 596,00                              -          0   0                           -         

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

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,00   30,00  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები        536 563,00             4 000,00            532 563,00            533 816,70               1 255,00               532 561,70       

შემოსულობები        536 563,00             4 000,00            532 563,00            533 816,70               1 255,00               532 561,70       

შემოსავლები        536 563,00             4 000,00            532 563,00            533 816,70               1 255,00               532 561,70       

სხვა შემოსავლები        536 563,00             4 000,00            532 563,00            533 816,70               1 255,00               532 561,70       

გადასახდელები        536 564,41             4 001,41            532 563,00            533 788,11               1 226,41               532 561,70       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                      4                            56                            53                            -                                 53       

ხარჯები        531 664,41             4 001,41            527 663,00            528 888,11               1 226,41               527 661,70       

შრომის ანაზღაურება        435 248,55             2 100,00            433 148,55            433 577,00                  429,00               433 148,00       

საქონელი და მომსახურება           93 040,86             1 901,41               91 139,45               91 936,11                  797,41                 91 138,70       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
ანაზღაურება 

            2 325,00                         -                   2 325,00                 2 325,00                            -                      2 325,00       

ოფისის ხარჯები           74 048,79                901,41               73 147,38               73 944,79                  797,41                 73 147,38       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები  

            1 381,27                         -                   1 381,27                 1 381,27                            -                      1 381,27       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება            15 285,80             1 000,00               14 285,80               14 285,05                            -                   14 285,05       

სხვა ხარჯები             3 375,00                         -                   3 375,00                 3 375,00                            -                      3 375,00       

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

            3 375,00                         -                   3 375,00                 3 375,00                            -                      3 375,00       

არაფინანსური აქტივები             4 900,00                         -                   4 900,00                 4 900,00                            -                      4 900,00       

ნაშთის ცვლილება -                   1,41       -            1,41                              -                         28,59                     28,59                                -         

ზრდა (დაგროვება)  0   0                         -                         28,59                     28,59                                -         

კლება (გამოყენება)                     1,41                     1,41                              -          0   0                           -         

ბალანსი                          -                           -                                -                                -                              -                                  -         
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ა(ა)იპ - რუსთავის ისტორიული მუზეუმი  

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,00   9 952,35  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები        372 275,00          10 000,00            362 275,00            374 753,94             15 018,00               359 735,94       

შემოსულობები        372 275,00          10 000,00            362 275,00            374 753,94             15 018,00               359 735,94       

შემოსავლები        372 275,00          10 000,00            362 275,00            374 753,94             15 018,00               359 735,94       

სხვა შემოსავლები  (მუნიციპალური დაფინანსება და 
საკუთარი სახსრები) 

       372 275,00          10 000,00            362 275,00            374 753,94             15 018,00               359 735,94       

გადასახდელები        374 750,56          12 475,56            362 275,00            367 277,15               7 541,21               359 735,94       

მომუშავეთა რიცხოვნობა 
                  

32,00       
                  -                              32                            32                            -                                 32       

ხარჯები        374 750,56          12 475,56            362 275,00            367 277,15               7 541,21               359 735,94       

შრომის ანაზღაურება        275 283,00             2 000,00            273 283,00            272 852,51                  425,00               272 427,51       

საქონელი და მომსახურება           98 067,56          10 175,56               87 892,00               94 209,45               6 901,02                 87 308,43       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
ანაზღაურება 

          44 855,00                855,00               44 000,00               44 624,27                  625,00                 43 999,27       

ოფისის ხარჯები           41 807,00             4 945,00               36 862,00               39 536,86               3 223,30                 36 313,56       

წარმომადგენლობითი ხარჯები             1 000,00                         -                   1 000,00                    992,00                            -                         992,00       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  

            1 000,00             1 000,00                              -                   1 000,00               1 000,00                                -         

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები  

            1 475,56             1 475,56                              -                      162,72                  162,72                                -         

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება              7 930,00             1 900,00                 6 030,00                 7 893,60               1 890,00                    6 003,60       

სოციალური უზრუნველყოფა             1 000,00                         -                   1 000,00                              -                              -                                  -         

სხვა ხარჯები                400,00                300,00                    100,00                    215,19                  215,19                                -         

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

               400,00                300,00                    100,00                    215,19                  215,19                                -         

ნაშთის ცვლილება 
-           2 

475,56       
-    2 475,56                              -                   7 476,79               7 476,79                                -         

ზრდა (დაგროვება)  0   0                         -                   7 476,79               7 476,79                                -         

კლება (გამოყენება)             2 475,56             2 475,56                              -          0   0                           -         

ბალანსი                          -                           -                                -                                -                              -                                  -         
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ა(ა)იპ - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი  

შენიშვნა: არსებული 
თავისუფალი ნაშთი 

 0,00    1 565,14   

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. 

საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. 
მიზნობრივი 
ტრანსფერი 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. 
მიზნობრივი 
ტრანსფერი 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები        577 792,14        186 192,14            365 100,00               26 500,00            478 228,08             90 368,00            361 504,28                 26 355,80       

შემოსულობები        577 792,14        186 192,14            365 100,00               26 500,00            478 228,08             90 368,00            361 504,28                 26 355,80       

შემოსავლები        577 792,14        186 192,14            365 100,00               26 500,00            478 228,08             90 368,00            361 504,28                 26 355,80       

სხვა შემოსავლები        577 792,14        186 192,14            365 100,00               26 500,00            478 228,08             90 368,00            361 504,28                 26 355,80       

გადასახდელები        578 500,00        186 900,00            365 100,00               26 500,00            477 370,81             89 510,72            361 504,28                 26 355,80       

მომუშავეთა რიცხოვნობა   
                 

27       
                     45              3                              -                              -                                -                                  -         

ხარჯები        578 500,00        186 900,00            365 100,00               26 500,00            477 370,81             89 510,72            361 504,28                 26 355,80       

შრომის ანაზღაურება        118 200,00          50 000,00               67 200,00                 1 000,00       
        92 
577,00       

      24 377,00               67 200,00       
             1 

000,00       

საქონელი და მომსახურება        460 300,00        136 900,00            297 900,00               25 500,00            384 793,81             65 133,72            294 304,28                 25 355,80       

შრომითი 
ხელშეკრულებით დასაქმებულ 
პირთა ანაზღაურება 

       420 225,00        130 000,00            266 425,00               23 800,00            351 144,22             60 920,00            266 424,22                 23 800,00       

ოფისის ხარჯები           16 975,00       
      1 

100,00       
        14 275,00                 1 600,00       

        13 
227,46       

                     -                 11 671,66       
             1 

555,80       

სამედიცინო ხარჯები             6 600,00       
         

500,00       
          6 000,00                    100,00                 5 994,88                            -                   5 994,88                                -         

ტრანსპორტის და 
ტექნიკის ექსპლოატაციისა და 
მოვლა-შენახვის ხარჯები  

          15 400,00       
      4 

400,00       
        11 000,00                              -         

        13 
551,54       

        3 513,72               10 037,82                                -         

სხვა დანარჩენი 
საქონელი და მომსახურება  

            1 100,00       
         

900,00       
             200,00                              -                      875,70                  700,00                    175,70                                -         

ნაშთის ცვლილება -              707,86       
-        

707,86       
                       -                                -                      857,28                  857,28                              -                                  -         

ზრდა (დაგროვება)  0   0                         -                                -                      857,28                  857,28                              -                                  -         

კლება (გამოყენება)                707,86       
         

707,86       
                       -                                -          0   0                         -                                  -         

ბალანსი                          -                           -                                -                                -                                -                              -                                -                                  -         
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ა(ა)იპ - რუსთავის წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის მოხუცებულთა სახლი 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,00   0,00  

დასახელება 
სულ წლის 

გეგმა 

მ.შ. 
საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

ნაზარდი 
კვარტლის 

ფაქტი 

მ.შ. 
საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები        550 290,00             9 490,00            540 800,00            542 568,02               9 490,00               533 078,02       

შემოსულობები        550 290,00             9 490,00            540 800,00            542 568,02               9 490,00               533 078,02       

შემოსავლები        550 290,00             9 490,00            540 800,00            542 568,02               9 490,00               533 078,02       

სხვა შემოსავლები        550 290,00             9 490,00            540 800,00            542 568,02               9 490,00               533 078,02       

გადასახდელები        550 290,00             9 490,00            540 800,00            542 568,02               9 490,00               533 078,02       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                     -                              38                            38                            -                                 38       

ხარჯები        539 800,00                         -              539 800,00            532 088,03                            -                 532 088,03       

შრომის ანაზღაურება        361 203,00                         -              361 203,00            360 577,23                            -                 360 577,23       

საქონელი და მომსახურება        175 326,00                         -              175 326,00            168 240,68                            -                 168 240,68       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
ანაზღაურება 

          17 257,00                         -                 17 257,00               17 256,25                            -                   17 256,25       

ოფისის ხარჯები           61 526,00                         -                 61 526,00               55 359,69                            -                   55 359,69       

კვების ხარჯები           78 800,00                         -                 78 800,00               78 381,49                            -                   78 381,49       

სამედიცინო ხარჯები             4 520,00                         -                   4 520,00                 4 307,55                            -                      4 307,55       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  

               600,00                         -                      600,00                    600,00                            -                         600,00       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები  

            4 950,00                         -                   4 950,00                 4 867,70                            -                      4 867,70       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება              7 673,00                         -                   7 673,00                 7 468,00                            -                      7 468,00       

სოციალური უზრუნველყოფა             3 271,00                         -                   3 271,00                 3 270,12                            -                      3 270,12       

არაფინანსური აქტივები           10 490,00             9 490,00                 1 000,00               10 479,99               9 490,00                       989,99       

ნაშთის ცვლილება                          -                           -                                -                                -                              -                                  -         

ზრდა (დაგროვება)                          -                           -                                -                                -                              -                                  -         

კლება (გამოყენება)                          -                           -                                -                                -                              -                                  -         

ბალანსი                          -                           -                                -                                -                      -                                - 
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