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შეძენილი მომსახურება (სარესტორნო 

მომსახურება, სასტუმრო), საქონელი 

(საკვები პროდუქტების, სასმელის და 

სხვა)                    

შემსრულებელი 

(მომწოდებელი)

ხელშეკრულების 

# 

შესრ. 

მომსახურების, 

შესყიდული 

საქონლის 

ღირებულება 

ღონისძიების 

თარიღი

რამდენ 

პირზე იქნა 

გაწეული 

ხარჯი

ვისზე გაიწია 

ხარჯი(სტუმრები, 

ღონისძიება)

ვის მიერ იქნა 

ორგანიზებული 

ღონისძიება 

(საკრებულო, 

გამგეობა, გუბერნია, 

სამინისტრო ...)

მოწვევის- მიზანი
ჩატარებული ღონისძიება(კომფერენცია, 

შეხვედრები, პრეზენტაცია და სხვა)

სტუმრების 

ოდენობა

1 სტუმრების კვებით გამასპინძლება შპს "ფორსეპალსი" ბრძანება №199 806 25.09.2019 35 სტუმრები მერია

პროექტის "რუსთავი-თბილისის ჰაბის" ფარგლებში 

არსებული ერთ-ერთი ობიექტის 
რეკონსტრუქციისთვის გამართული სტუდენტური 

კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება

სტუდენტური კონკურსის 

გამარჯვებულების დაჯილდოება
35

2
 უალკოჰოლო სასმელებით 

გამასპინძლება
შპს "მადაგონი 2" ბრძანება №199 52,44 25.09.2019 35 სტუმრები მერია

პროექტის "რუსთავი-თბილისის ჰაბის" ფარგლებში 

არსებული ერთ-ერთი ობიექტის 
რეკონსტრუქციისთვის გამართული სტუდენტური 

კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება

კონფერენცია 35

3 სასტუმროს მომსახურება შპს "კოპალა" ბრძანება №223 646,56 01.04.2019 2 უცხოელი სტუმარი მერია
საერთაშორისო თეატრალური უერთიერთობების 

აღდგენის, ხელოვნების სფეროში გამოცდილების 

გაზიარება და თანამშრომლობის გაღრმავება
შეხვედრა 2

4
მინერალური წყლებით, 

გამაგრილებელი სასმელით 

გამასპინძლება
შპს "მადაგონი 2" ბრძანება №189 37,71 18.02.2019 30 სტუმრები მერია

სკოლამდელი აღზრდის სფეროში დაგეგმილი 

საკანონმდებლო ცვლილებების ა(ა)იპ რუსთავის 
ბაღების გაერთიანების წარმომადგენელთა და 

საბავშვო ბაღების ფილიალების დირექტორთათვის  
გაცნობის მიზნით საქართველოს პარლამენტის 
განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის 

თავმჯდომარის ვიზიტი 

შეხვედრა 30

5
კვებით, უალკოჰოლო და 
ალკოჰოლური სასმელებით 

გამასპინძლება
შპს "მადაგონი 2" ბრძანება №308 460 21.03.2019 35

სტუმრები და 
ადგილობრივი 

წარმომადგენლები 

მერია
ქართული ჟრნალისტიკის 200 წლისთავის 

აღნიშვნა
კონფერენცია 30

6 სტუმრების კვებით გამასპინძლება შპს "მადაგონი 2" ბრძანება №368 381,7 03.04.2019 10

სტუმრები და 
ადგილობრივი 

წარმომადგენლები 

მერია

რუსთავი-თბილისის მიმართულებით M3 

კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივი 

საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის 
მიზნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში 

არსებული გამოცდილების გაზიარება და 
ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა

შეხვედრა 5

7 სტუმრების კვებით გამასპინძლება შპს "მეგობრული ბრძანება №395 1060,4 11.04.2019 50 სტუმრები მერია
აფხაზეთის ომის რუსთაველ მონაწილეთა 

პატივსაცემად გამართული მიღება
შეხვედრა 50

8
უალკოჰოლო სასმელებით 

გამასპინძლება
შპს "მადაგონი 2" ბრძანება №419 72,24 18.04.2019 8

სტუმრები და 
ადგილობრივი 

წარმომადგენლები 

მერია
ბელორუსიის რესპუბლიკის სრულუფლებიანი 

ელჩის - მიხაილ  მიატლიკოვისა და საელჩოს 

წარმომადგენლების შეხვედრა
შეხვედრა 5

ინფორმაცია

რუსთავის მერიის წარმომადგენლობითი ხარჯის შესახებ 2019 წელი



N

შეძენილი მომსახურება (სარესტორნო 

მომსახურება, სასტუმრო), საქონელი 

(საკვები პროდუქტების, სასმელის და 

სხვა)                    

შემსრულებელი 

(მომწოდებელი)

ხელშეკრულების 

# 

შესრ. 

მომსახურების, 

შესყიდული 

საქონლის 

ღირებულება 

ღონისძიების 

თარიღი

რამდენ 

პირზე იქნა 

გაწეული 

ხარჯი

ვისზე გაიწია 

ხარჯი(სტუმრები, 

ღონისძიება)

ვის მიერ იქნა 

ორგანიზებული 

ღონისძიება 

(საკრებულო, 

გამგეობა, გუბერნია, 

სამინისტრო ...)

მოწვევის- მიზანი
ჩატარებული ღონისძიება(კომფერენცია, 

შეხვედრები, პრეზენტაცია და სხვა)

სტუმრების 

ოდენობა

9 სტუმრების კვებით გამასპინძლება შპს "პრიმო" ბრძანება №448 1000 08.05.2019 40 სტუმრები მერია
"ბიბლიოთეკების კვირეულის დახურვის" 

გასამართი ღონისძიება
ღონისძიება 40

10 სტუმრების კვებით გამასპინძლება შპს "პრიმო" ბრძანება №491 1000 14.05.2019 50 სტუმრები მერია
ღონისძიება - "წარმატებული ქალები 

წარმატებული ქალაქისათვის"
ღონისძიება 50

11
უალკოჰოლო სასმელებით და 

საკონდიტრო ნაწარმით გამასპინძლება
შპს "მადაგონი 2" ბრძანება №562 68,4 30.05.2019 3

სტუმრები და 
ადგილობრივი 

წარმომადგენლები 

მერია
მერიაში დაგეგმილი შეხვედრა - ამერიკული 

ორგანიზაცია "Habitat For Humanity"-ის 
წარმომადგენლებთან

შეხვედრა 2

12
უალკოჰოლო სასმელებით და 

საკონდიტრო ნაწარმით გამასპინძლება
შპს "ვინდ ტური" ბრძანება №702 249,12 05.07.2019 70

სტუმრები და 
ადგილობრივი 

წარმომადგენლები 

მერია

სსიპ "კოლეჯი მოდუსის: საკოორდინაციო საბჭოს 
წევრებთან შეხვედრა, ქალაქ რუსთავის 

მუნიციპალიტეტის ჭყონდიდელის სახელობის 
ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის გახსნის 

ღონისძიება

შეხვედრა, ღონისძიება 60

13 სასაჩუქრე სუვენირების შეძენა ი.მ მანანა კობიაშვილი

ხელშეკრულების 

#01/102 ბრძაბება 

№952

1000 სტუმრები მერია

"რუსთავქალაქობის" დღესასწაულთან 

დაკავშირებით ქალაქ რუსთავის 
მუნიციპალიტეტთან დამეგობრებული 

ქალაქებიდან (ლოძი, პლოცკი, გდინია, პრუშკოვი, 

კრივოი-როგი, ხმელნიცკი, ჩერკასი, ვინიცა, ივანო-

ფრანკოვსკი, ჟოდინო, პანევეჟისი, აკმენე, 
დაუგავპილსი, სუმგაითი, ინეგოლი, აიდინი, 

ლოურდი) მოწვეული სტუმრები

ღონისძიება

14 სასაჩუქრე სუვენირის შეძენა შპს "ვინდ ტური" ბრძანება №1066 520 1 სტუმარი მერია

რუსთავქალაქობის" დღესასწაულთან 

დაკავშირებით ქალაქ რუსთავის 
მუნიციპალიტეტსა და უკრაინის ქალაქ კრივოი-

როგს შორის ურთიერთანამშრომლობის 

მემორანდუმის გაფორმება

შეხვედრა 1

15 სასტუმროს მომსახურება შპს "აჭარა ჯგუფი" ბრძანება №1053 4541,74
18.09.2019-

24.09.2019
8 სტუმარი მერია

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის 

ინიციატივითა და ქალაქ რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მოწვეული 

სტუმრები: ისრაელის, გერმანიის, უკრაინისა და 
ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა 

მუნიციპალიტეტების გამგებლები და საფინანსო 

სამსახურების უფროსები

შეხვედრა 8

16
მინერალური წყლებით და 
უალკოჰოლო სასმელით 

გამასპინძლება
შპს "მადაგონი 2" ბრძანება №1060 90,76 35 სტუმარი მერია

რუსთავქალაქობის დღესასწაულთან 

დაკავშირებით და ურთიერთთანამშრომლობის 

გაღრმავება დამეგობრებული ქალაქებიდან და 
საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან 

მოწვეული სტუმრები

შეხვედრა 35



N

შეძენილი მომსახურება (სარესტორნო 

მომსახურება, სასტუმრო), საქონელი 

(საკვები პროდუქტების, სასმელის და 

სხვა)                    

შემსრულებელი 

(მომწოდებელი)

ხელშეკრულების 

# 

შესრ. 

მომსახურების, 

შესყიდული 

საქონლის 

ღირებულება 

ღონისძიების 

თარიღი

რამდენ 

პირზე იქნა 

გაწეული 

ხარჯი

ვისზე გაიწია 

ხარჯი(სტუმრები, 

ღონისძიება)

ვის მიერ იქნა 

ორგანიზებული 

ღონისძიება 

(საკრებულო, 

გამგეობა, გუბერნია, 

სამინისტრო ...)

მოწვევის- მიზანი
ჩატარებული ღონისძიება(კომფერენცია, 

შეხვედრები, პრეზენტაცია და სხვა)

სტუმრების 

ოდენობა

17 სასაჩუქრე სუვენირების შეძენა ი.მ მეგი ჩეკურიშვილი ბრძანება №1151 1760 18.10.2019 88 სტუმარი მერია
დამსახურებული რუსთაველი პენსიონერი 

პედაგოგების სკოლებიდან გაცილება
ღონისძიება 88

18
მინერალური, უალკოჰოლო 

სასმელებით და საკონდიტრო 

ნაწარმით გამასპინძლება
შპს "მადაგონი 2" ბრძანება №1479 485,54 01.01.2020 50 სტუმარი მერია 2020 წლის საახალწლოდ დაგეგმილი ღონისძიება ღონისძიება 50

19 სასაჩუქრე ნაკრებების  შეძენა შპს "მადაგონი 2" ბრძანება №122 617,8 21.03.2019 20 სტუმარი საკრებულო ქართული ჟრნალისტიკის დღის აღნიშვნა ღონისძიება 20

20 სუვენირების შეძენა შპს "ვინდ ტური" ბრძანება №139 1350 14.05.2019 სტუმარი საკრებულო

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის გენდერული 

თანასწორობის საბჭოს მიერ ა(ა)იპ "რუსთავის 
ისტორიული მუზეუმი"-ში დაგეგმილი 

ღონისძიება

ღონისძიება

21 სასაჩუქრე ნაკრებების  შეძენა შპს "მადაგონი 2" ბრძანება №133 25 08.05.2019 სტუმარი საკრებულო ბიბლიოთეკარის დღე შეხვედრა

22 საკონდიტრო ნაწარმი შპს "მადაგონი 2" ბრძანება №133 59 08.05.2019 სტუმარი საკრებულო ბიბლიოთეკარის დღე შეხვედრა

23 სასაჩუქრე ნაკრებების  მომზადება შპს "მადაგონი 2" ბრძანება №104 2527,42 21.12.2018 სტუმარი საკრებულო 2019 წლის საახალწლოდ დაგეგმილი ღონისძიება ღონისძიება

24 უალკოჰოლო სასმელების შეძენა შპს "მადაგონი 2" ბრძანება №156 310,6 09.07.2019 სტუმარი საკრებულო

რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

"რუსთავის განვითარების, ტურიზმისა და 
საერთაშორისო ურთიერთობების შემსწავლელი 

დროებითი სამუშაო ჯგუფის" 
ინიცირებით,რუსთავის კულტურისა და 

დასვენების პარკში გასამართ ღონისძიებაზე, 
რომლის მიზანია ახალგაზრდების მაქსიმალური 

ჩართულობა ქალაქის განვითარების სტრატეგიის 
შემუშავებაში, მოწვეული სტუმრები

ღონისძიება

25 სასაჩუქრე ნაკრებების  შეძენა შპს "მადაგონი 2" ბრძანება №173 884,84 20-22.09.2019 სტუმარი საკრებულო

რუსთავქალაქობის დღესასწაულთან 

დაკავშირებით დაგეგმილი ღონისძიება 
დამეგობრებული ქვეყნების ხელმძღვანელი 

პირებისა და მოწვეული სტუმრებისათვის

ღონისძიება

26
სასაჩუქრე ნაკრებების  შეძენა და 

გამასპინძლება
შპს "მადაგონი 2" ბრძანება №206 1964,63 30-31.12.2019 სტუმარი საკრებულო 2020 წლის საახალწლოდ დაგეგმილი ღონისძიება ღონისძიება



N დანიშნულება (ვის ემსახურება, თანამდებობა) ხარჯი (ლარი)

1 ქალაქის მერი 5 322,44

2 მერის მოადგილე 1 865,47

3 მერის მოადგილე 3 529,89

4 სხვა ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 12 986,25

სულ 23 704,05

ინფორმაცია 2019 წელი

ავტომანქანის ტექნიკურ მომსახიურებაზე გაწეული ხარჯი



№ განმკარგავი პირი (თანამდებობა) სულ თანხა

1 ქალაქის მერი 8 964

2 მერის მოადგილე 9 866

3 მერის მოადგილე 5 498

4
ინფრასტტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის 

სამსახურის ხელმძღვანელი 
7 135

5
ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების 

სამსახურის ხელმძღვანელი  
3 465

6 აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი 5 105

7 არქიტეტურის სამსახურის ხელმძღვანელი  4 175

8
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის 

ხელმძღვანელი  
7 427

9 სხვა სატრანსპორტო საშუალებები 145 517

სულ 197 152

საწვავის ხარჯი 2019  წელი


