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ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 

ბიუჯეტის მიმოხილვა 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2020 წლის დამტკიცებულმა გეგმამ შეადგინა 

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

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016594), განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით 

ბიუჯეტის პარამეტრები დაზუსტდა და განისაზღვრა 61 932,5 ათ. ლარით. 

დასახელება 
2020 წლის 

გეგმა 

მათ შორის: 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი  

2020 წლის 

ფაქტი 

მათ შორის: 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი  

შემოსავლები 52 127,5 11 436,7 55 072,9 11 482,8 

გადასახადები 33 907,3   34 936,4   

გრანტები 14 536,7 11 436,7 16 082,8 11 482,8 

სხვა შემოსავლები 3 683,5   4 053,7   

ხარჯები 38 713,1 841,8 36 811,3 784,7 

შრომის ანაზღაურება 15 755,3 274,5 15 538,7 273,8 

საქონელი და მომსახურება 11 347,3 396,8 10 759,3 342,4 

პროცენტი 105,4   105,0   

სუბსიდიები 3 036,9   2 701,1   

გრანტები 8,5   8,3   

სოციალური უზრუნველყოფა 3 810,6 7,6 3 485,6 5,7 

სხვა ხარჯები 4 649,1 162,9 4 213,2 162,9 

საოპერაციო სალდო 13 414,4 10 594,9 18 261,6 10 698,1 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 21 106,5 11 922,0 18 051,5 11 580,8 

ზრდა 22 742,4 11 922,0 19 963,7 11 580,8 

კლება 1 635,9   1 912,2   

მთლიანი სალდო -7 692,1 -1 327,1 210,2 -882,7 

ფინანსური აქტივების ცვლილება -8 169,1 -1 327,1 -266,4 -882,7 

ზრდა 0,0 0,0 616,3 0,0 

ვალუტა და დეპოზიტები     616,3   

კლება 8 169,1 1 327,1 882,7 882,7 

ვალუტა და დეპოზიტები 8 169,1 1 327,1 882,7 882,7 

ვალდებულებების ცვლილება -477,0 0,0 -476,5 0,0 

კლება 477,0 0,0 476,5 0,0 

საშინაო 477,0   476,5   

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

 

 

 

2020 წლის ბიუჯეტში შემოსავლების სახით მობილიზებულია 55 072,9 ათ. ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო 

მაჩვენებლის 106 პროცენტია. 

გადასახადების სახით მობილიზებულია 34 936,4 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 103 პროცენტია, მათ 

შორის: 

• საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 7 311,9 

ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (7 264,8 ათ. ლარი) 101 პროცენტია. 

• უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადზე არ იყო განსაზღვრული გეგმა, წლის 

მანძილზე მოხდა დაზუსტება და შეადგინა (-1,9) ათ. ლარი. 

• ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 269,2ათ. ლარი, 

რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (267,4 ათ. ლარი) 101 პროცენტია. 

• სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით შემოსულია 13,1 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (12,9 ათ. ლარი) 101 პროცენტია. 

• არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით მობილიზებულია 3 332,1 ათ. 

ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 354,9 ათ. ლარი) 99 პროცენტია. 

• დამატებითი ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 24 012,0 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (23 007,3 ათ. ლარი) 104 პროცენტია. 

გრანტების სახით მობილიზებულია 16 082,8 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 111 პროცენტია, მათ შორის: 
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• მიზნობრივი ტრანსფერის სახით მობილიზებულია 590,4 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 

(581,6 ათ. ლარი) 102 პროცენტია. 

• სპეციალური ტრანსფერის სახით მობილიზებულია 4 600,0 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (3 100,0 ათ. ლარი) 148 პროცენტია. 

• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მობილიზებულია 10 892,4 ათ. ლარი, 

რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (10 855,1 ათ. ლარი) 100 პროცენტია. 

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 4 053,7 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 683,5 ათ. ლარი) 

110 პროცენტია (იხ. ცხრილი). 

ათასი ლარი 

დასახელება გეგმა ფაქტი % 

სხვა შემოსავლები 3 683,5 4 053,7 110 

შემოსავლები საკუთრებიდან 685,5 744,7 109 

პროცენტები 476,7 499,9 105 

დივიდენდები 12,0 12,2 102 

რენტა 196,8 232,5 118 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                      100,0 130,4 130 

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

96,8 102,1 105 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 735,0 877,8 119 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 717,0 813,1 113 

სანებართვო მოსაკრებელი 110,0 65,2 59 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი   0,0 0,01 100 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1,0 1,2 120 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 6,0 6,0 100 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 600,0 740,7 123 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 18,0 64,7 360 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 18,0 64,7 360 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები  1 993,0 2 066,6 104 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 270,0 364,7 135 

 

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 1 912,2 ათ. ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 

(1 635,9 ათ. ლარი) 117 პროცენტია, სადაც 52% მიწის გაყიდვის შემოსავლიდან არის. 
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ახალი კორონავირუსის (COVID 19) გავლენა 

მუნიციპალიტეტის შემოსულობებსა და გადასახდელებზე 

2020 წელს მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიამ შეცვალა გლობალური მასშტაბით 

ეკონომიკური განვითარების ტენდენცია. 2020 წლის პანდემიის პირველი ტალღის (მარტი-ივნისი) დასრულების 

შემდგომ საქართველოს მთავრობის მიერ მოხდა საპროგნოზო მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების 

გადახედვა/გადასინჯვა და სწორედ მასზე დაყრდნობით „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში შესული ცვლილების შესაბამისად დაზუსტდა ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტისათვის 

კანონმდებლობით დადგენილი მისაღები შემოსავლების პარამეტრები. 

ყოველივე ზემოხსენებულის გათვალისწინებით მოხდა 2020 წლის ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტის, როგორც შემოსულობების ასევე გადასახდელების ნაწილში დაკორექტირება, კერძოდ:  

➢ საგადასახადო შემოსავლების მისაღები გეგმა შემცირდა 4 846,3 ათ. ლარით (დღგ-ს ნაწილში - 3 946,3 ათ. 

ლარით და ქონების ნაწილში - 900 ათ. ლარით).  

➢ სხვა შემოსავლების ნაწილში დასუფთავებისა და ტრანსპორტის მოსაკრებლისგან განთავისუფლების შედეგად 

მუნიციპალიტეტის შემოსულობებს დააკლდა 330,0 ათ. ლარი, ასევე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 

შემცირდა 1 294,0 ათ. ლარით, რაც საერთო ჯამში სხვა დანარჩენი შემოსავლების გადაჭარბებით 

დაკომპენსირდა. 

საგადასახადო შემოსავლების შემცირებების კონპენსირებისათვის „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო 

ბიუჯეტის შესახებ“ მე-17 მუხლის 1-ელი პუნქტით დამტკიცებული 70,0 მლნ ლარიანი ფონდიდან გამოიყო ქალაქ 

რუსთავის მუნიციპალიტეტისთვის 3 100,0 ათ. ლარი, დარჩენილი დანაკილისის დასაბალანსებლად კი 

მუნიციპალიტეტს მოუწია გადასახდელების ნაწილში ხარჯების შეკვეცა 1 700 ათ. ლარით, რაც გამოიხატა ძირიტადად 

სადღესასწაულო და სპორტული/კულტურული ღონისძიებების გაუქმებით 2020 წლის განმავლობაში. 

გატარებული ღონისძიებების შედეგად 2020 საბიუჯეტო წლის პერიოდში შემოსულობების და გადასახდელების 

ნაწილში ბიუჯეტის ბალანსი სრულად იქნა შენარჩუნებული. 
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გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2020 წლის გადასახდელების ნაწილის გეგმამ 

შეადგინა 61 932,5 ათ. ლარი, მთლიანმა საკასო ხარჯმა – 57 251,5 ათ. ლარი. კონკრეტული მუხლების მიხედვით: 

შრომის ანაზღაურება დაფინანსდა გეგმის - 99%–ით, საქონელი და მომსახურება – 95%-ით, სასესხო ვალდებულებების 

პროცენტი – 100%-ით, სუბსიდია – 89%–ით, გრანტები – 97%-ით, სოციალური უზრუნველყოფა – 91%-ით, სხვა ხარჯები 

– 91%-ით, არაფინანსური აქტივების ზრდა – 88%-ით, ვალდებულებების კლება – 100%-ით. 

 

 

გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2020 წლის ხარჯვითი ნაწილის გეგმამ 

შეადგინა 61 455,5 ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ 56 775,0 ათ. ლარი, გეგმის 92%. 

საერთო დანიშნულების მომსახურება დაფინანსდა გეგმის - 96%, თავდაცვა - 93%, ეკონომიკურ საქმიანობა - 

94%, გარემოს დაცვაზე - 96%, საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე - 90%, განათლება, დასვენება, კულტურასა და 

რელიგიაზე - 90% და ჯანდაცვასა და  სოციალურ დაცვაზე - 92%. 
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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 
2019 წლის 

ფაქტი 

2020 წელი 

გეგმა ფაქტი 

1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 6 414,9     7 453,6     7 150,1     

2. თავდაცვა და უსაფრთხოება 257,2     290,7     269,5     

3. ეკონომიკური საქმიანობა 15 283,5     12 026,3     11 297,7     

4. გარემოს დაცვა 5 185,1     5 718,0     5 505,1     

5. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 10 727,1     9 731,4     8 765,6     

6. განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 18 054,2 22 076,5 19 957,6 

7. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 3 817,6 4 159,0 3 829,4 

ჯამი 59 739,6     61 455,5     56 775,0     

 

 

 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 

დასახელება 
2020 წლის 

გეგმა 

2020 წლის 
ფაქტი 

% 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 7 453,6     7 150,1     96 

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1 482,5     1 373,8     93 

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 4 438,0     4 312,9     97 

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამღლების ხელშეწყობა 20,0     17,9     90 

სარეზერვო ფონდი 1 240,0     1 180,2     95 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების 
მომსახურება/დაფარვა 

111,0     106,8     96 

რუსთავის მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 109,1     105,4     97 

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

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა 3,0     3,0     100 

 

 

თავდაცვა და უსაფრთხოება 

დასახელება 
2020 წლის 

გეგმა 

2020 წლის 

ფაქტი 
% 

თავდაცვა და უსაფრთხოება 290,7     269,5     93 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 290,7     269,5     93 
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ეკონომიკური საქმიანობა 

დასახელება 
2020 წლის 

გეგმა 

2020 წლის 

ფაქტი 
% 

ეკონომიკური საქმიანობა 12 026,3     11 297,7     94 

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 8 739,4     8 426,3     96 

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება 452,2     377,0     83 

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 273,2     260,9     96 

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება 2 561,5     2 233,4     87 

 

 

 

გარემოს დაცვა 

დასახელება 
2020 წლის 

გეგმა 

2020 წლის 

ფაქტი 
% 

გარემოს დაცვა 5 718,0     5 505,1     96 

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 4 161,3     4 001,4     96 

მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, განვითარება 1 183,7     1 148,5     97 

უპატრონო ცხოველების ოპერირება 126,8     117,3     93 

სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია 246,3     237,9     97 

 

 

 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 

დასახელება 
2020 წლის 

გეგმა 

2020 წლის 

ფაქტი 
% 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 9 731,4     8 765,6     90 

ბინათმშენებლობა 3 677,6     3 259,6     89 

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია  953,0     775,6     81 

ამხანაგობების ხელშეწყობა 2 112,2     1 871,5     89 

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია  612,4     612,4     100 

კომუნალური მეურნეობის განვითარება 2 906,1     2 692,2     93 

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია 2 906,1     2 692,2     93 

გარე განათება 1 351,5     1 332,2     99 

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 1 351,5     1 332,2     99 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯების საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 1 796,2     1 481,6     82 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია  205,6     153,0     74 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 1 000,7     789,2     79 

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური 
ზედამხედველობა 

539,9     499,5     93 

ექსპერტიზის ხარჯები  50,0     39,9     80 

 

 

 



 

2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში   8 

განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 

დასახელება 
2020 წლის 

გეგმა 

2020 წლის 
ფაქტი 

% 

განათლება 14 031,6     12 434,0     89 

სკოლამდელი განათლება 12 149,2     10 663,3     88 

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 7 342,8     7 311,3     100 

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა  4 304,3     2 896,5     67 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა 502,1     455,5     91 

ზოგადი განათლება 1 552,4     1 448,3     93 

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/ 
რეაბილიტაცია  1 552,4     1 448,3     93 

უმაღელესი განათლება 330,0     322,4     98 

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება 330,0     322,4     98 

დასვენება, კულტურა და რელიგია 8 044,9     7 523,6     94 

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 3 798,6     3 427,1     90 

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 812,7     799,0     98 

რაგბის ხელშეწყობა 510,0     508,1     100 

კალათბურთის ხელშეწყობა 1 091,2     1 089,5     100 

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია   1 384,6     1 030,5     74 

მომსახურება კულტურის სფეროში 1 926,2     1 901,5     99 

თეატრის ხელშეწყობა 832,3     825,9     99 

მუზეუმის ხელშეწყობა 298,0     286,8     96 

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 375,9     375,6     100 

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება 394,6     388,9     99    

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნუკური უზრუნველყოფა 25,4     24,3     96     

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 10,0     4,5     45 

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა 10,0     4,5     45 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და 
რელიგიის სფეროში 

2 310,2     2 190,4     95 

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 264,9     185,6     70 

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები 130,7     127,9     98 

          სახელოვნებო განათლების დაფინანსება 1 194,7     1 180,6     99 

          სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების 
პროგრამა 

719,8     696,3     97 

განმარტება:  
1. რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა - აღნიშნული პროგრამა ფუნქციონირებს მომართვიანობის შესაბამისად. 

 

 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 

დასახელება 
2020 წლის 

გეგმა 

2020 წლის 

ფაქტი 
% 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 1 576,7     1 416,8     90 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა 376,7     362,7     96 

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება 780,0     709,4     91 

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით 
დახმარება 

150,0     131,5     88 
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დასახელება 
2020 წლის 

გეგმა 

2020 წლის 

ფაქტი 
% 

აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება 231,0     184,3     80 

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

39,0     28,8     74 

სოციალური დაცვა 2 582,3     2 412,7     93 

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 45,0     42,7     95 

დიალიზით დაავადებულთა დახმარება 45,0     42,7     95 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 101,0     58,3     58 

შშმ პირთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (კომუნალურის 
დაფინანსება) 93,6     51,1     55 

მკვეთრად შშმ ტოტალურ უსინათლოთა გამცილებელი 7,4     7,2     97 

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 1 634,9     1 579,3     97 

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება 2,1     0,9     43 

მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა 439,8     428,5     97 

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება 1 193,0     1 149,9     96 

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა 15,8     13,7     86 

საბრძოლო ოპერაციებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთიანობისათვის 
დაღუპულთა ოჯახების მატერიალური დახმარება 

15,8     13,7     86 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 488,5     473,9     97 

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 422,5     420,7     100 

სოციალური დახმარების პროგრამა 60,0     53,1     89 

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი 

ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა 
6,0     0,0     0 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები სოციალური დაცვის სფეროში 297,0     244,9     82 

სარიტუალო მომსახურებები 8,1     5,0     61 

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე 50,0     46,1     92 

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 137,8     137,8     100 

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამა 57,0     34,0     60 

დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა 
ოჯახების მატერიალური დახმარება 

4,1     2,6     64 

სტუდენტთა სოციალური დახმარება 40,0     19,4     48 

განმარტება:  
1. შშმ პირთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (კომუნალურის დაფინანსება)- - არსებული COVID-19 ეპიდ. 

ვითარებიდან გამომდინარე შესაბამის პროგრამაზე გავრცელდა სახელმწიფო სუბსიდირების პროგრამა. 
2. უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე. 
3. სარიტუალო მომსახურებება - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე. 
4. სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის 

პროგრამა - დამოკიდებულია მომართვიანობაზე. 
5. ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამა - არსებული COVID-19 ეპიდ. ვითარებიდან გამომდინარე შესაბამის 

პროგრამაზე გავრცელდა სახელმწიფო სუბსიდირების პროგრამა. 
6. დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება - 

დაზუსტდა ბენეფიციართა რაოდენობა საქართველოს იუსტიციის მანისტროს სერვისების განვითარების 
სააგენტოს მიერ. 

7. სტუდენტთა სოციალური დახმარება - არსებული COVID-19 ეპიდ. ვითარებიდან გამომდინარე სწავლება 
მიმდინარეობდა ონლაინ რეჟიმში, რამაც გამოიწვია სტუდენტთა მგზავრობის დაფინანსების მომართვიანობის 
შემცირება. 
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ინფორმაცია ბიუჯეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთების მდგომარეობის შესახებ 

ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში 2019 წლის ბოლოს ფულადი სახსრების 

ნაშთმა, რომელიც გაიწერა 2020 წლის ბიუჯეტში შეადგინა 8 169,1 ათ. ლარი, საიდანაც 1 327,1 ათ. ლარი შეადგინა 

კაპიტალური ტრანსფერების ნაშთმა, ხოლო ადგილობრივი სახსრების ნაშთი იყო 6 842,0 ათ. ლარი. 

 2020 წლის ბოლოს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთი დაფიქსირდა 

7 945,0  ათ. ლარის ოდენობით, საიდანაც 534,1 ათ. ლარი - კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთია, 111,9 ათ. ლარი - 

მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთია, ხოლო ადგილობრივი ფულადი სახსრების ნაშთი დაფიქსირდა - 7 299,1 ათ. ლარი. 

 2020 წლის ბოლოს დაფიქსირებული ნაშთის დეტალიზაცია: 

➢ კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში დარჩენილი 534,1 ათ. ლარიდან 199,6 ათ. ლარი მიმართულ იქნა 

გამრავალწლიანებული ხელშეკრულებებით შესასრულებელი და ვალდებულებით გადასული 

ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისათვის 2021 წლის ბიუჯეტში, ხოლო დარჩენილი 334,5 ათ. ლარი, 

საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებისთანავე, მიმართულ იქნება სხვა პრიორიტეტულ კაპიტალურ 

პროექტებზე. 

➢ დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის 

ფარგლებში დარჩენილი 111,9 ათ. ლარი მიმართულ იქნა სამხედრო აღრიცხვის სამსახურის 

ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯებისა და სკოლებში სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასაფინანსებლად 

2021 წლის ბიუჯეტში. 

➢ ადგილობრივ ფულადი სახსრების ნაშთად დარჩენილი 7 299,1 ათ. ლარი შემდეგნაირად ფორმულირდება: 

✓ 3 275,6 ათ. ლარი არის ჭარბი შემოსავლებით მიღებული სახსრები, საიდანაც 2 300,0 ათ. ლარი 

გამოყენებულ იქნა ფინანსთა სამინისტროს მიერ დაზუსტებული საგადასახადო შემოსავლების 

პარამეტრების 2021 წლის ბიუჯეტის გეგმის შემცირების დასაკომპენსირებლად, ხოლო დარჩენილი 975,6 

ათ. ლარიდან 100,0 ათ. ლარი კაპიტალური ტრანსფერი დეკემბრის ბოლო რიცხვში ჩაირიცხა საჯარო 

ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ 

ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით და 875,6 ათ. ლარი ძირითადად შეადგინა 

დეკემბრის თვეში შემოსულმა ჭარბმა შემოსავლებმა. 

✓ 2 396,0 ათ. ლარი კი წარმოადგენს 2020 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში დარჩენილ ნაშთს, რომელიც უკვე 

გაწერილია 2021 წლის ბიუჯეტში შესაბამისი მრავალწლიანი და გარდამავალი ასიგნებების მიხედვით. 

✓ 1 627,5 ათ. ლარი არის 2020 წლის ბოლოს დარჩენილი აუთვისებელი სახსრები, რომლებიც მიიმართა 

2021 წლის ბიუჯეტის სხვადასხვა პროგრამებსა და პრიორიტეტულ მიმართულებებზე. 
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სარეზერვო ფონდის განაწილება 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის გეგმა იყო 1 240,0 ათ. ლარი, 
ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 1 180,2 ათ. ლარი, საიდანაც COVID 19-ის საპრევენციო ღონისძიებებისათვის 
დაიხარჯა 789,9 ათ. ლარი. 

 

სულ ღონისძიების დასახელება 
თანხა 

(ათ. ლარი) 

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

0,3 

2 
შპს "პსპ ფარმა"ს სახელზე მოქ. ედუარდ რევიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად  0,3 

3 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ემზარი სამხარაძის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

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

2,0 

5 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. დავით დევდარიანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,1 

6 
შპს "პეტრე სარაჯიშვილის სახელობის ნევროლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ნანი სარალიძის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

7 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მერაბ კურტანიძის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

8 
შპს "პსპ ფარმა"ს სახელზე მოქ. ვახტანგ გოგოლიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად  0,3 

9 
შპს "სხივური მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ტატიანა ახვლედიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  1,0 

10 
მოქალაქე რობერტი შინჯიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მრავალფუნქციური დრენაჟის კათეტერისა და 
ნეფროფიქსის გამაგრძელებელი მილი კონექტორის შესაძენად 

0,9 

11 მოქალაქე თემური კოტრიკაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი შარდმიმღების შესაძენად 2,0 

12 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნარგიზ არაბიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

13 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. რუსუდანი ბუაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

14 

 შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი 
ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ლაჯივერდ ისაკოვას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,2 

15 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნინელი ძამანაშვილის  ჯანმრთელობისატვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

16 
შპს "ფრანგულ-გერმანული ხუჯაძე-გოგნიაშვილის ყელ-ყურ-ცხვირის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი იმერლიშვილის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,7 

17 
 შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ლალი ქოზაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,2 

18 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლიუსია ჯეჯეიას  ჯანმრთელობისატვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

19 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჟენია კონჭოშვილის  ჯანმრთელობისატვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

20 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი ხმალაძის  ჯანმრთელობისატვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

21 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნაზიმ ხალილოვის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  1,0 

22 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯიმშერ ლაგაზაშვილის  ჯანმრთელობისატვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

23 
შპს "ლოგომედი- მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი მანანაძის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

24 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ნარგიზა ქავთარაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 
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25 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. კრისტი ჩითინაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

26 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. როზა მჟავანაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

27 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. სალომე მოსიავას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,1 

28 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა გაბუნიას 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,6 

29 
შპს "ჯანმრთელობის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ბესიკ წეწიაიძის  ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

30 
ა(ა)იპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ.ნიკოლოზი ბაგაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

31 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვალენტინა მაქსიმენკოს  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

32 
შპს "აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. ვალენტინა მაქსიმენკოს  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

33 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. მაკა აფციაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,5 

34 
 შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ვეფხია ჩიხლაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

35 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ლუკა ცირდავას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

36 
 შპს "დავინჩი"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარ ტყემალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

37 
 შპს "ავერსის - კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნუკი მანაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

38 
შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნანული მიქელაძის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

39 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი - #1 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. დავით ჩუტკერაშვილის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

40 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. იმედა ზარანდიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

41 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. აილინ მუსაევას  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

42 
ა(ა)იპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. საბა ასლამაზაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

43 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. დარო გელაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

44 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ელგუჯა აბრამიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

45 
 შპს "ლოგომედი - მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დაჩი ხაჩიძის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

46 
 შპს "ლოგომედი - მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლაზარე ხაჩიძის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

47 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ჩალაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

48 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვასილი კოლასონიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

49 
ა(ა)იპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ზანგალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

50 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ჟუჟუნა ჭანკოტაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

51 
შპს "ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანიშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. რუსუდან 
ვარდოსანიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

52 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ანდრია მოდებაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 
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53 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლევან იმერლიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

54 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამაზი ჯოხაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

55 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ავთანდილი დათუკიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

56 
შპს "გიდმედი"-ს სახელზე მოქ. ივანე გაბუევის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

57 

სს "ინფექციური პათოლოგიის შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. 
გიორგი მემარნიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

58 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარინე მხეიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

2,1 

59 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. დავით ჯანგულაშვილის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

60 
შპს "ესკულაპი"-ს სახელზე მოქ. ფარნაოზ ლაგაზაურის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

61 
შპს "ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე-ქევანაშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. დავით 
ხუციშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

62 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გალინა ბისეროვას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

63 
ა(ა)იპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს  სახელზე მოქ. ანდრია ძინძიბაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,0 

64 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თინათინ მელაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

65 
 შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანა ჯიშკარიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

66 
კ/ს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნოდარ ცაბაურაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

67 
შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნინო ბექაურის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,1 

68 
ა(ა)იპ "პარტნიორობა თანასწორობისათვის"-ის  სახელზე მოქ. ანდრია ჩალაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,6 

69 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ელვერა დევიძე-ვიშნიაკოვას   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,2 

70 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. გიორგი დევდარიანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,1 

71 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. ნატალია ბეგლარაშვილის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

72 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. მერი ქურხულის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

73 
შპს "ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. დავითი ბახუტაშვილის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  1,3 

74 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამაზი შატაკიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

75 
 სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. თამთა მაჭარაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

76 
შპს "აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. ნატა ხელაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,9 

77 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარინე თამლიანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

78 
სსიპ "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი"-ს  სახელზე მოქ. გიორგი ხელაშვილის   
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

79 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. იაშა მოდებაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

80 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ოთარი ფაიქრიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 
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81 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ვილისონი ბეჟუაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 
0,2 

82 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ბესიკი შევარდენიძის   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

83 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ბეჟუაშვილი   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,8 

84 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნუვერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ქეთო კოკაიას  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

85 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარი ჭოჭუას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

86 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნატო გაგნიძე-ხარაიშვილის (პ/ნ 35001036398) ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,7 

87 
ა(ა)იპ "პარტნიორობა თანასწორობისათვის" სახელზე მოქ. დავით ყანდაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

88 
მოქ. ლუკა ბერიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ეტლის ინდივიდუალური მორგების მომსახურებისათვის 
(ტექნიკური მომსახურება) 0,5 

89 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. რობერტი ღარიბაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

90 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზაქარია გულისაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

91 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. გელა მუზაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

92 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ეთერი კუპრეიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

93 
ა(ა)იპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. გეგი მიქაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

94 
შპს "სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი ჰარმონია"-ს სახელზე მოქ. ტარიელი საგანელიძის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

95 
შპს "იოანე მოწყალეს სახელობის პრივატ კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ბაციკაძის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

96 
 კ/ს "კალანდაძე"-ს  სახელზე მოქ. მზია ტატიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

97 
 შპს "პარაცელსი"-ს სახელზე მოქ. დავითი ონეზაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,4 

98 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ციური ხვედელიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

99 
შპს "სანნი"-ს სახელზე მოქ. სესილი გვრიტიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

100 
ა(ა)იპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. თემურ ლომაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

101 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ომარ მაისურაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

102 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ცისანა ვარამაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

103 
 შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ხათუნა კუსრაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

104 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილი შუბითიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

105 

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

ს სახელზე მოქ. ნინო წიწილაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,0 

106 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნიკა მირაზანაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

107 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. დავითი შანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

108 
შპს "ლ. მანაგაძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ.ნუნუ ბოგვერაძის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 



 

2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში   15 

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

0,3 

110 
შპს "ჯორჯიან მედიქალ სერვისი"-ს სახელზე მოქ. თენგიზ ხადურის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ჟანგბადის 
კონცენტრატორის შესაძენად 

1,6 

111 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლია მჭედლიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

112 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. იური ტამოიანის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

113 
 სს "ჯერარსი"-ს სახელზე მოქ. დარეჯან ხუროშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

114 
შპს "ლოგომედი - მეტყველების განვითარებისა და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ანასტასია მოსაშვილის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

115 
შპს "ავერსი - ფარმა"-ს  სახელზე მოქ. ალბერტ კაბარდიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

116 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. საბა მაღლაკელიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

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

0,1 

118 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მაია ჯიბლაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

119 
შპს "სხივური მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მაია ჯიბლაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  1,3 

120 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. გვანცა ალელიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

121 
შპს "იბერი +"-ის სახელზე მოქ. ლია თედელურის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

122 
შპს "თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. იჯეომანია ოდუნზეს  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

123 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის  სახელზე მოქ. ალექსანდრე წიკლაურის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

124 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნინა გიორგაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

125 
 შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ჯემალ ავალიანის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,8 

126 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი კუზმენკოს  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

127 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნინა კუზმენკოს  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

128 
 სსიპ კოლეჯი "მოდუსი"-ს სახელზე მოქ. გვანცა გაბიტაშვილისთვის  მოკლევადიანი პროგრამა "მასაჟის ზოგადი კურსის" 
საფასურის ასანაზღაურებლად 

0,4 

129 
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი-ს სახელზე მოქ. გიგა ძირკველიშვილისთვის  სწავლების სამაგისტრო 
საფეხურზე სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 

1,0 

130 
სსიპ 'ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"-ს სახელზე მოქ. ონისე 
ჯავახიშვილისთვის სწავლების საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 

0,3 

131 
ა.ა.ი.პ. "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ჯანხოთელის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად   0,6 

132 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. თამარი სიმონიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად   0,6 

133 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მანანა შუბლაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

134 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. დავით ლომთათიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  1,0 

135 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. დავითი მირიანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად   0,6 

136 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. კახაბერ ანტონიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 
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137 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ბერბიჭაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

138 
სს "ინფექციური პათოლიგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. 
ხათუნა სილაგაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,6 

139 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. თამარი ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,5 

140 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. სერგო ჩიხრაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

141 
 შპს "ავერსი - ფარმა"-ს სახელზე მოქ. კარინე ფანიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,4 

142 
ა(ა)იპ "პარტნიორობა თანასწორობისთვის"-ს  სახელზე მოქ. ცოტნე ტაბატაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,6 

143 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი- #1 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ამონაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,6 

144 

შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ს 
სახელზე მოქ. ნონა ყვენწაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად  

1,8 

145 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლენა თურმანიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

146 
ა(ა)იპ  "პარტნიორობა თანასწორობისათვის"სახელზე მოქ. საბა ელისაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად   0,6 

147 

შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ს 
სახელზე მოქ. ლუკა ტაბატაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად  

0,5 

148 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ირმა მეტრეველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,9 

149 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლევან ცაბაძის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,4 

150 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. რატი ჩიტიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლა  0,6 

151 
შპს "ლოგომედი-მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი აკოფაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,6 

152 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი კოტაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,0 

153 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი კოტაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

154 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ფილაურის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

155 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ქეთევან ჭაბაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

156 
ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ხაფთანის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,6 

157 

შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ს 
სახელზე მოქ. ლამარა გაურგაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად  

0,4 

158 
 შპს "ლოგომედი-მეტყველების განვითარების და კორექციის ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. საბა ცხოვრებაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,6 

159 
ააიპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. მედეა ინაკავაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,6 

160 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ბექა ალიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,5 

161 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლალი გიუნაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

162 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარი ჭოჭუას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

163 
შპს "სხივი 2012"-ის სახელზე მოქ. რობერტი რამიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,3 

164 
ააიპ "ფსიქორეაბილიტაციის ცენტრი ინდიგო"-ს  სახელზე მოქ. ლუკა კობერიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,6 
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165 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს  სახელზე მოქ. ნინო ჩიტალაძე-გოგრიჭიანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,1 

166 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი გავაშელიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

167 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გოგია მარიდაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

168 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ბონდო ჩოხელაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  2,0 

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

1,6 

170 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ქარუხნიშვილის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,6 

171 
 კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნანი მერკვილაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

172 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. მათე ძიძიგურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

173 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლია გელაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,0 

174 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლია გელაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,6 

175 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ახალი კორონავირუსის შემოტანისა და გავრცელების 
პრევენციის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად 

541,0 

176 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ახალი კორონავირუსის შემოტანისა და გავრცელების გამო 
შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით მოსახლეობისათვის საჭირო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნით 

43,7 

177 
სკოლის მოსწავლეებისათვის დისტანციური განათლების მიღების ხელშესაწყობად ინტერნეტის გადასახადის დაფარვის 
მიზნით 

5,2 

178 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ჟინვარ ქოჩიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

179 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ოლეგი სამხარაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

180 
კ/ს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. თამილა ხიდაშელის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

181 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯულიეტა ჯაგიევას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

182 
შპს "უახლესი ტექნოლოგიები"-ს  სახელზე მოქ. მარიამ კოკაიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

183 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ს სახელზე მოქ. დავით დევდარიანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

184 
ა(ა)იპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი ხმალაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,6 

185 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ბონდო მენთეშაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

186 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. დიმიტრი თედორაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

187 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. მინაია ვალადოვას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,5 

188 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გოჩა მაღრაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,9 

189 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გოჩა მაღრაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,6 

190 
 სს "ინფექციური პათოლიგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. 

ხათუნა სილაგაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  1,2 

191 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მამუკა მამიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,4 

192 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. გელა ბლიაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,4 

193 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გურამი მაღლაკელიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,7 
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194 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ბონდო მეტრეველის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  1,0 

195 
 შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დათო მაისურაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

196 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვასილი კილასონიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

197 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ხმალაძის    ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

198 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ჯანყარაშვილის    ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

199 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ცუცქირიძის   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

200 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მანანა ცოცხალაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

201 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნინო სიმონიშვილის   (პ/ნ 10001049628) ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

202 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანი თევანიანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

203 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ვეფხვია ზურაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

204 
კ/ს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნათელა ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

205 
შპს "აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედეიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. იასონი დარსალიას   
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

206 
შპს "გეა"-ს სახელზე მოქ. იოსებ ჭიჭინაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,0 

207 

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

ს სახელზე მოქ. გიორგი მაისურაძის   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

2,0 

208 
შპს "დავინჩი"-ს სახელზე მოქ. ქეთევანი თამაზაშვილის   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

209 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჟუჟუნა ქურხულის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

210 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. იზა ფოფხაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,6 

211 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვილისონი ბეჟუაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

212 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამაზი ჯოხაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

213 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს  სახელზე მოქ. ნინო კოტაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

214 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს  სახელზე მოქ. მზიანა ცუცქირიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,0 

215 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მზიანა ცუცქირიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

216 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯემალი ლომიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

217 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. შოთა ოზბეთელაშვილის   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

218 
 შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. სერგო ახვერდოვის   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

219 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზ ხითაროვის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

220 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს'-ის სახელზე მოქ. გელა ბლიაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

221 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს'-ის სახელზე მოქ. ბაჩუა ეჯიბიას   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 
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222 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. თამარი ყაველაშვილის   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  1,2 

223 
შპს 'ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. რუსიკო მეტრეველის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

224 

 შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი 
ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ინანაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

225 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლაშა თოდუას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

226 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ლიანა ბარბაქაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,3 

227 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. დარეჯანი კიკნაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

228 
სს "გერმანული ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. გურამი ბადალაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

229 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. დავით გაფრინდაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

230 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. რამინი ალასანიას   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

231 
შპს 'ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. კარინე ფანიანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,4 

232 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარინა ბიძინაშვილი  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

233 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მერი ცხვარიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

234 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. დიმიტრი თედორაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

235 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ზაური ბეკოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

236 
 სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. გელა ალავიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  1,0 

237 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლია გელაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,7 

238 
შპს "სხივური მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მერაბ შუბითიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  2,5 

239 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. დავით კუნდუხაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,4 

240 
სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა 
გრატიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,5 

241 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მალინა ობოლაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,6 

242 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ბერიძის   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

243 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. იოსებ თევზაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,7 

244 
სს "ჯერარსი"-ს სახელზე მოქ. მახმუდ მამედოვის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  1,0 

245 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნინი ნახუცრიშვილის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

246 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზაზა სივსივაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

247 
შპს "ს.ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლაზარე დალალიშვილის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  1,3 

248 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. ლევან განგებელის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  2,5 

249 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ტრისტან გოგიჩაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 
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250 
შპს "რუსთავის მედიცინის სახლი - #1 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლარისა ბერიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,5 

251 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. რუსტამ ტუგუშევის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

252 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. გულჩინა კოტაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

253 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლამარა მჭედლიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

254 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნატო გაგნიძე-ხარაიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

255 
შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. მაია ჯულაყიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

256 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მაია ჯულაყიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

257 
შპს "ლ.მანაგაძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მაია ჯულაყიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,2 

258 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. რეზო ოქრიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

259 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნელი ანდიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

260 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ავთანდილ ცუხიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,4 

261 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნინო პაპაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  1,0 

262 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა ნუკრაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

263 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნონა ჯაჯანიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

264 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ციცია სულთანიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,7 

265 
სს "ჯერარსი"-ს სახელზე მოქ. ლამარა ლონდარიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად  2,0 

266 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ფრენიკო რეხვიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

267 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა დეკანოიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

268 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარი ჭოჭუას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

269 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლია გელაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,7 

270 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ხუციშვილის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

271 
შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნოდარი ჯიოშვილის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

272 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი სარიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

273 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. დევნიკო ხუჯაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

274 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ვენერა ტუხაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

275 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა-თამარი ჯაჭვაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

276 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამარი ჯაჭვაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,0 

277 
 სს "ჯერარსი"-ს სახელზე მოქ. ლამარა ლონდარიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

278 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ლილი ხარაიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 
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279 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. რომანოზ დათიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

280 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მაყვალა სულიკაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

281 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა-მარია ვეფხვიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

282 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დალი გიორგაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

283 
 შპს "სხივური მედიცინის ცენტრი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლაშა თოდუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,3 

284 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ოთარი ხიდაშელის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

285 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა-ალექსანდრე ზაკალაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

286 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მერაბ ღიბრაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

287 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე წიწიკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

288 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ომარი სამუნაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

289 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა სამუნაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

290 
კ. მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი - შპს ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გივი 
კვაშილავას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

291 

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

ს სახელზე მოქ. ჯემალი ლომიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

292 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ბერიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

293 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ია ბერიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

294 

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

ს სახელზე მოქ. გიორგი გოგოლაძის   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

295 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლიდა გრიგალაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

296 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მანანა ლონდარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

297 
შპს "მერმისი"-ს  სახელზე მოქ. ნინო მასხარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

298 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნინო მასხარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

299 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მურთაზი ფისაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

300 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იური ბერიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

301 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ზაური ბეკოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

302 
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების 
გაწევის მიზნით 

3,8 

303 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ინანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

304 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ინანაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

305 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

306 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ხვიჩა არღვლიანის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 
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307 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ბიძინა არღვლიანის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

308 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარი ჭოჭუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

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

0,2 

310 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. კახაბერ შამუგიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

311 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამაზ ბერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

312 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ილია ზარნაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

313 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ლალიაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

314 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნაირა ლელუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

315 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა-თამარი ჯაჭვაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

316 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამარ კახნიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

317 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარინე მხეიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,0 

318 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დავითი წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

319 
შპს "მერმისი"-ს  სახელზე მოქ. თინა შერმადინის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

320 

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

ს სახელზე მოქ. გიორგი მაისურაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

321 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. მერიკო მულაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

322 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მარი ომიაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

323 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ციალა ცხოვრებოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

324 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ეთერი ლობჟანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

325 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარ ჭოხონელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

326 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. მერი ციქუბაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

327 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გვანცა თაბუკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

328 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. გია გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

329 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გური დოლიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

330 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნელი გოგოლაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

331 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზ ბუღალაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

332 
შპს "ინ ვიტრო განაყოფიერების ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ხათო ბარამიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

333 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თინათინ ოსიპოვას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

334 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გიას ალახვერდოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

335 
შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. ბელა როდონაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 
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336 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გრიგოლ ბლუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

337 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. გულნარა მძელურის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

338 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანი სარალიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

339 
შპს "გენეტიკური ლაბორატორიები"-ს სახელზე მოქ. ლუკა ყაველაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0,5 

340 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამარ დეკანოსიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

341 
 შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ზაური კაკოშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,3 

342 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. გიორგი ჩახტაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

343 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ანა სიყმაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

344 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. აგრაფინა გრიგალაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

345 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გივი ნაცვლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

346 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. როზა დონაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,2 

347 

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

ს სახელზე მოქ. ლია გელაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,0 

348 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლია გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,0 

349 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. იზა კვირიკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

350 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გრიგოლ კიკვიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

351 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ხათუნა ერაბდანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

352 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. სოფიო ბარბაქაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

353 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნათელა ბოსტოღანაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

354 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ქეთევან ძებისაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

355 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მამია შამუგიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

356 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნატო შავგულიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,0 

357 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ნატო შავგულიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

358 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ბადრი მჭედლიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

359 
შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. ნინო მასხარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

360 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. დალი ბოკუჩავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 0,1 

361 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. კობა ლომიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

362 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლაშა თოდუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

363 
შპს "სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი ჰარმონია"-ს სახელზე მოქ. ტარიელ საგანელიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 
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364 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გივი მერაბიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

365 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნელი ომიაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

366 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ეთერი იაკოფაშვილი-კურტანიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

367 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ბერბიჭაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

368 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ნუგზარი უშვერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

369 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლორენცი ტაბატაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

370 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლია მჭედლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

371 
შპს "მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლეილა უბირიას 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

372 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ზურაბ ფანცულაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

373 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლალი დეკანოსიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

374 
შპს "ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მერი ქვლივიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

375 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაია ოლგესაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

376 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის  სახელზე მოქ. ანასტასია ინდუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

377 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. გედევანი ტერაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

378 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ლობჯანიძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

379 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნაზიბროლა აგაჯანოვას (პ/ნ 35001076430) ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

380 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლილი გუჩმაზოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

381 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. დავით თვაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

382 
შპს "მერმისი"-ს  სახელზე მოქ. გოდერძი ჯაფოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,8 

383 

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

ს სახელზე მოქ. კალისტრატე ქასრაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

384 
შპს "თბილისის დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. თეა ძიძიგურის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

385 

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

ს სახელზე მოქ. ლიანა ზვიადაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,5 

386 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. თამილა ხიდაშელის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

387 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი გომართელის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

388 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ციური ცეცხლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

389 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. კახა კეკეკიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

390 
სს "რუსთავის ცენტრალური სავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. როლანდი ყაველაშვილის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

391 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზი დავითაიას   ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 
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392 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ივანე ცინცაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

393 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლალი ხვედელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

394 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დარეჯან გოგოლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

395 
ა(ა)იპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ზანგალაძის   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,4 

396 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნათელა ქებაძის   ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,0 

397 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლალი ჩადუნელის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

398 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მანანა გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

399 

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

ს სახელზე მოქ. ავთანდილ ჩხეტიანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

2,0 

400 

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

ს სახელზე მოქ. ეკატერინე ბერიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

401 
 სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. სოფიო 
მარგიანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

402 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მარიამ ბერიძის   ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

403 
ა(ა)იპ "პარტნიორობა თავისუფლებისთვის"-ს სახელზე მოქ. არჩილ გელაშვილის   ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

404 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილი რასოევის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

405 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მერი ციქუბაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

406 
შპს "აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გრიგოლ წილოსანის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,3 

407 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. მაყვალა კოროშინაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

408 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. ეთერი კუპრეიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

409 
შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. ნინო ბექაურის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

410 
შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. ნინო გოგინაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

411 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. იური ხარძეიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

412 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. როზა დონაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,8 

413 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მზია ქემაშვილისჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

414 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი კაკუშაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

415 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნათია კალანდაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

416 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნინა იორდანიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

417 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლიანა ოსეფაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

418 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ვალენტინა ზაიკოვსკაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

419 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ოლია ბიგანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

420 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლილი გაგნიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 
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421 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარგო ლუხოშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

422 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ოლღა ჯაიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

423 
შპს "ვივამედი"-ს სახელზე მოქ. ნინო მაზმიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

424 
შპს "თიმი-თბილისის მედიცინის ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. დინარა ბედიანაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

425 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ მღებრიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

426 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. საბა პაპავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

427 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. მარინა გუშარაშვილის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

428 
 შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნატო შავგულიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

429 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნატო შავგულიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,0 

430 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამარი ჯაჭვაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

431 
შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. ნინო მასხარაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

432 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი სარიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,9 

433 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამაზ მაზანიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

434 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. გიორგი მათიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

435 
 შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ომარ ცუხიშვილის  
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

436 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მაია ოლგესაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

437 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა-მარია ვეფხვიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

438 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამაზი შოთაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

439 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ბერბიჭაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

440 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი მემარნიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

441 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ბელა როდონაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

442 
შპს "ეს კა იმპექსი"-ს სახელზე მოქ. ბელა როდონაიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

443 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნინო წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

6,0 

444 
შპს "თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ზურაბი ღავთაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,1 

445 
შპს "ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლევან მაცაბერიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

446 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ბესო მესხიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

447 
ქალაქ რუსთავში გიორგაძის ქ. #16-8 -ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქ. მელიტონ ხურცილავას 
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

5,0 

448 
ქალაქ რუსთავში გიორგაძის ქ. #16-4 -ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქ. ალექსანდრე დევნოზაშვილის 
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით 

2,0 

449 
შპს "მრავალპროფილური კლინიკა კონსილიუმ მედულა"-ს სახელზე მოქ. ქეთევან ქაშიბაძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 
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450 
ა(ა)იპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. ილია ქევხიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,6 

451 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მანანა ლონდარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

452 
შპს "თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერი"-ს სახელზე მოქ. მადონა აბრამიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

453 
 სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. გოდერძი ჩაჩანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

454 
"Hadassah Medical Organization" -ის სახელზე მოქ. ნატალია ბლიაძის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო 
მომსახურების დაფინანსების მიზნით 

10,0 

455 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ბარბარე გაბრიჭიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

456 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვეფხვია როსნაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

457 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ.ნუნუ კიკნაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

458 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ვალენტინა მალანჩინას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

459 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლალი გოგსაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

460 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მანანა ღირსიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

461 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნანული შუბითიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

462 
შპს "გეა"-ს სახელზე მოქ. სოსო ჩაკვეტაიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

463 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზინა აბულაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

464 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თინა ურუშაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

465 

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

ს სახელზე მოქ. გაბრიელ მიქაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

466 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. რევაზი სალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

467 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნაირა ჭაავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

468 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნაირა ჭაავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

469 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. სერგო ქვრივიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

470 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს  სახელზე მოქ. გულნარა ქვრივიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

471 
 კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ჯემალი ლომიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

472 
შპს "მერმისი"-ს  სახელზე მოქ. ავთანდილ მუზაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

473 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვალერი მამედოვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

474 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. სამსონ ქვათაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

475 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. რევაზი ყაჭეიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

476 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. დიმიტრი თედორაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

477 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. მარიამი ნოზაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 
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478 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მერი ციქუბაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

479 
 შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ბესიკი ბლიაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

480 
შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. ლიანა სიხარულიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

481 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს  სახელზე მოქ. ნანი სარალიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

482 
ა(ა)იპ "ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლუკა გაგნიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

483 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გულნარა ხოხიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,7 

484 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. თორნიკე ცუხიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

485 
შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. მარინე შუბითიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

486 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. როენა გიგანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,6 

487 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ჯემალი შვანგირაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

488 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ფრიდონი რუსიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

489 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. როინ დვალის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

490 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს  სახელზე მოქ. მარინე თამლიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,8 

491 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლილი შუბითიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

492 
ა(ა)იპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. თამილა ამჯანოღლის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

493 
შპს "სხივური მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლალი ლაბაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

494 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ეთერ სესიტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

495 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ელმა ხანდაველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

496 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იუზა მარკოზაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

497 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი გურულის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

2,0 

498 
სს "რუსთავის სამშობიარო სახლი"-ს სახელზე მოქ. ნინო ბურჯანაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,4 

499 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. სალვა შამათავას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  2,3 

500 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ილია მირიანაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

501 
შპს "თბილისის დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს  სახელზე მოქ. გიორგი შველიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

502 
ა(ა)იპ "პარტნიორობა თანასწორობისთვის"-ს სახელზე მოქ. ლუკა ნოზაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

503 
სს "ინფექციური პათოლოგიის შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. 
ნანა აფციაურის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

504 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს  სახელზე მოქ. როზა დონაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,2 

505 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. გულნაზ ჭანტურია-ჩინჩალაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

506 
შპს "აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი 
გოგობერიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 
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507 
შპს "ვალეო"-ს სახელზე მოქ. სოლომონ ჩერქეზიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

508 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი სარიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,6 

509 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თენგო დევდარიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

510 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მანანა სარდლიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,8 

511 
შპს "ინოვა"-ს სახელზე მოქ. მაგდა ოქრუაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

512 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი"-ს სახელზე მოქ. ნატო შავგულიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

513 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ერისთავის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,0 

514 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. სოფო ძინძიბაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

515 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. აჩიკო ლაგაზაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

516 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მარგარიტა ჭიჭიკოშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

517 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს  სახელზე მოქ. შორენა კოტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

518 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს  სახელზე მოქ. ნინო კოტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

519 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა ღარიბაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

520 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ნელი მანჯიკაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,5 

521 
 შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. მერი ტყემალაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

522 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარი ჭოჭუას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

523 რუსთავში მე-12 მ/რ-ში კორპ. #1-207-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული პირების დახმარების მიზნით 16,0 

524 რუსთავში მე-12 მ/რ-ში კორპ. #1-207-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული პირების დახმარების მიზნით 2,0 

525 რუსთავში მე-12 მ/რ-ში კორპ. #1-207-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული პირების დახმარების მიზნით 0,5 

526 რუსთავში მე-12 მ/რ-ში კორპ. #1-207-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული პირების დახმარების მიზნით 5,0 

527 
შპს საქართველოს უნივერსიტეტი-ს სახელზე მოქ. ანანო კაპანაძის სწავლების საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის 
საფასურის ასანაზღაურებლად 

1,0 

528 
შპს "კავკასიის მედიცინის ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. ნუგზარი ჭოჭუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

529 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. თენგიზ მჭედლიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

530 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილი რასოევის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

531 
საქართველოს უსინათლოთა კავშირის ბენეფიციარების ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ხმოვანი წნევისა და შაქრის 
საზომი აპარატების შესაძენად 

2,1 

532 
საქართველოს უსინათლოთა კავშირის "მხედველობის მხრივ შშმ პირთა რეკრეაციისა და რეაბილიტაციის პროექტის" 
დაფინანსების მიზნით 

8,4 

533 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ნორა მაისურაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

534 
სს "ევექსის ჰოსპიტლები"-ს სახელზე მოქ. გიორგი წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

535 
შპს "ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. ქსენია ვაშაყმაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 
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536 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლიდია ტურეკის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

537 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს  სახელზე მოქ. გიორგი ერისთავის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

538 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს  სახელზე მოქ. ნინო ლომსაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,8 

539 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლია ფსუტურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,5 

540 
შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. მარინა შუბითიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

541 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ვიტალ ზერეკიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,6 

542 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. თამაზი ლავრენტაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

543 
შპს "ონკოლოგიის სამედიცინო კვლევითი ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ნატო შავგულიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

544 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს  სახელზე მოქ. ნატო შავგულიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

545 
შპს "მერმისი"-ს  სახელზე მოქ. ნატო შავგულიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,0 

546 
"children's haelthcare of atlanta"- ს სახელზე მოქ. ლილე ნადირაშვილის ჯანმრთელობისათვის საჭირო სამედიცინო 
მომსახურების დაფინანსების მიზნით 

4,0 

547 
შპს "ჯანმრთელობის სახლი"-ს სახელზე მოქ. ნინო კორძაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

548 
შპს "სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი ჰარმონია"-ს სახელზე მოქ. ლევან ბუთიაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,1 

549 
სს "რუსთავის სამშობიარო სახლი"-ს სახელზე მოქ. ნინო ოქრიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,5 

550 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლია ფსუტურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

2,0 

551 

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

ს სახელზე მოქ. ლია გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

552 
ა(ა)იპ "ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მარიამი წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,2 

553 
 შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნიკა კალანდაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

554 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. ლარისა ბაკურაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

555 
შპს "ემ-ემ-ტე ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. ქეთევანი შიუკაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

556 
 შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნაილი ბუღაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

557 
 შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლაშა თენაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

558 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ბესიკი გოგილაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,5 

559 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს  სახელზე მოქ. ანდრეი პაპუნაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

560 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ქეთო ჭიჭინაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

561 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თინათინ გახოძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

562 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მაგდა მჭედლიშვილი-თოდაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

563 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მანანა გაგუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 
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564 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გალინა ჭუნაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

565 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვასილი გელაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

566 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარ ფეიქრიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

567 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნატალია ფეიქრიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

568 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ლამარა მჭედლიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

569 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მავრა წიქარიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

570 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ზემფირა რზაევას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

571 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარ გრიგალაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

572 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დავით ჩუტკერაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

573 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მზია ბერინაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

574 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზ ხითაროვის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

575 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს  სახელზე მოქ. დიანა ჩადუნელის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,9 

576 

შპს "წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. 
თამარი ყაველაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

577 
შსპ "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. თამარი ყაველაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

578 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ივერიკო ოქროპილაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

579 
სს "რუსთავის ცენტრალური სავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ნინო ქევანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

580 
შპს "წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. 
გელა გუგეშაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

581 
კ/ს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ბერბიჭაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

582 
შპს " ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ბესარიონ ცუხიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

583 

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

ს სახელზე მოქ. ზაზა მწითურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,8 

584 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლალი გოგსაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

585 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლიანა ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

586 
ა(ა)იპ "პირველი ნაბიჯი საქართველო"-ს სახელზე მოქ. გეგი მიქაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  0,5 

587 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ვაჟა მეტრეველის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  1,5 

588 ხანძარის შედეგად დაზარალებული მოქ. ნიკოლოზი აფციაურის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით  19,0 

589 ხანძარის შედეგად დაზარალებული მოქ. გია ფურცელაძის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით  7,0 

590 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილ რასოევის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

591 
შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. მზევინარ ანთიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 
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592 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნიკოლოზ ყაჯრიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

593 
სს "ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. 
ზურაბი ჩიტიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,6 

594 
შპს "ფრანგულ-გერმანული  ხუჯაძე-გოგნიაშვილის ყელ-ყურ-ცხვირის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. თიკა რაზმაძის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

595 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ლენა თურმანიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

596 
 შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. გუგულა ლომთათიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,7 

597 
 შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ბარბარე სხილაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

598 
 შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ეთერი კუპრეიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

599 
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ახალი კორონავირუსის პანდემიის პირობებში 
მოქალაქეთა დახმარებისათვის (სურსათით უზრუნველყოფა) 200,0 

600 
 შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. თინათინი ნოზაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

601 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. მარგო სიბაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

602 
შპს "ჰერმესი"-სათვის ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ორი კორონავირუსით 
გარდაცვლილი მოქალაქის გადმოსვენებასთან და დაკრძალვასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების მიზნით 

1,2 

 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებები 

2020 წლის განმავლობაში მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე აღებული ვალდებულების 

ფარგლებში დაფინანსდა 476,5 ათ. ლარი და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის 

ნაშთი 2021 წლის დასაწყისისთვის განისაზღვრება 24 710,7 ათასი ლარით, ხოლო 2021 წლის ბოლოსათვის 

დარჩენილი იქნება 24 060,7 ათასი ლარი. 
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ინფორმაცია ბიუჯეტის პრიორიტეტებით განსაზღვრული ქვეპროგრამების შესახებ 

03 00 - ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 

02 01 01 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის 
სამსახური 

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

    

2020 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 3 ტენდერი   

2020 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 3 ხელშეკრულება   

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 884,5 ათ. ლარი   

მათ შორის 2020 წლის განმავლობაში დასრულდა 4 ხელშეკრულება   

გამრავალწლიანების შედეგად 2021 წელში გადავიდა 54,7 ათ. ლარის ღირებულების სამუშაოები 

2020 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 30,0 ათ. ლარის ეკონომია 

რეაბილიტირებული გზების საერთო მოცულობამ კი შეადგინა 29 227 მ2   

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი წლის გეგმა 
წლის საკასო 
შესრულება 

წლის ფაქტიური 
შესრულება 

სულ 885,3 799,4 800,6 

ლესელიძის N28 თან ტროტუარი 78,1 22,2 23,3 

ლომოურის ქუჩის გაგანიერება/რეაბილიტაცია 31,9 31,9 31,9 

სტიქიის შედეგების აღმოფხვრისათვის საჭირო ტექნიკით მომსახურების 
ხარჯი 

30,0 0,0 0,0 

მე-11 მკ/რ დევნილთა საცხოვრისის მიმდებარე ტერიტორიის გზის 
რეაბილიტაცია (დავალიანება) 1,8 1,8 1,8 

სპორტის ჩიხი და მიმდებარე ეზოების (ფიროსმანის N9,11,13; სპორტის 
ჩიხის N9ა,11ა,13ა,12ა,14ა,16ა; სპორტის N4,6,8; მშენებელთა 
N10,12,14,16,18; ოდიშარიას N23,25,27) ა/ბეტონის საფარის 
რეაბილიტაცია (დავალიანება) 

3,1 3,1 3,1 

მეგობრობის გამზ შუაგამყოფი ზოლის რეაბილიტაცია და მეგობრობის 
გამზ N12-დან N20 მდე კორპუსებთან ბოძკინტების მოწყობა 
(დავალიანება) 

0,8 0,8 0,8 

გრანელის ქუჩიდან რჩეულიშვილის ქუჩისკენ ასასვლელი კიბეები 
(დავალიანება) 2,5 2,5 2,5 

მშვიდობის ქუჩის დარჩენილი ნაწილის ა/ბეტონის საფარის 
რეაბილიტაცია 

642,5 642,5 642,5 

შარტავას გამზირზე (ბენზინგასამართი სადგურიდან სუპერმარკეტამდე) 
ტერიტორიის კეთილმოწყობის და ფანცულაიას ქუჩის ტროტუარებისა-

ბეტონის სამუშაოები  
94,8 94,8 94,8 
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 

02 01 01 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის 
სამსახური 

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

         

2020 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 7 ტენდერი       

2020 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 7 ხელშეკრულება       

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 7 769,4 ათ. ლარი       

მათ შორის 2020 წლის განმავლობაში დასრულდა 9 ხელშეკრულება       

გამრავალწლიანების შედეგად 2021 წელში გადავიდა 139,5 ათ. ლარის ღირებულების სამუშაოები    

2020 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 79,5 ათ. ლარის ეკონომია      

რეაბილიტირებული გზების საერთო მოცულობამ კი შეადგინა 134 644 მ2               

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 

წლის გეგმა წლის საკასო შესრულება 
წლის ფაქტიური 

შესრულება 

სულ ადგ. რეგ. 
ფონდი 

სულ ადგ. რეგ. 
ფონდი 

სულ ადგ. რეგ. 
ფონდი 

სულ 7 854,1 956,9 6 897,2 7 626,9 924,4 6 702,5 7 632,9 925,2 6 707,7 

კოსტავას გამზირის N21 კორპუსიდან მეტალურგიულ ქარხნამდე 
მისასვლელი გზის საფარის რეაბილიტაცია 

2 703,2 351,2 2 351,9 2 680,8 351,2 2 329,6 2 680,8 351,2 2 329,6 

მარცხენა სანაპიროს შიდა კვარტალური გზების და ეზოების საფარის 
რეაბილიტაცია და სანიაღვრეს მოწყობა 

1 314,9 65,7 1 249,1 1 314,9 65,7 1 249,1 1 314,9 65,7 1 249,1 

რჩეულიშვილის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარისა და ტროტუარების 
რეაბილიტაცია და სანიაღვრე ქსელის მოწყობა (რჩეულიშვილის N10ა 
საცხოვრებელი კორპუსიდან სამგორის ქუჩის გადაკვეთამდე 

461,7 23,1 438,6 461,7 23,1 438,6 461,7 23,1 438,6 

სააკაძის ქუჩა (ბათუმის ქუჩიდან გარეჯის ქუჩამდე) 402,3 20,1 382,2 402,3 20,1 382,2 402,3 20,1 382,2 

ქალაქ რუსთავში გორის ქუჩის ჩიხების, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის ჩიხების, 
ჯაზბეგის ქუჩის ჩიხების, ვახუშტის ქუჩის და იაღლუჯის ქუჩის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები  

513,4 88,7 424,7 481,5 88,7 392,8 481,5 88,7 392,8 

ჩერკასის ტროტუარები 266,1 152,7 113,4 266,1 152,7 113,4 266,1 152,7 113,4 
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აღმაშენებლის გამზირის ტროტუარების რეაბილიტაცია (მე-12 მკრ-დან 
სანაპიროს ქუჩამდე) (დავალიანება) 6,1 1,6 4,4 6,1 1,6 4,4 6,1 1,6 4,4 

მშვიდობის ქუჩის ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია (დავალიანება) 2,3 0,3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ქალაქ რუსთავში თბილისის ქუჩის და საერთაშორისო მნიშვნელობის 
თბილისი-წითელი ხიდი (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) 
საავტომობილო გზასთან დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის 
საფარის რეაბილიტაცია (ფალიაშვილის ქუჩის დარჩენილი ნაწილი) 
(დავალიანება) 

5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 

მარჯვენა სანაპიროს გზების ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია 
(ტურგენევი) 97,7 25,9 71,8 82,5 25,9 56,6 82,5 25,9 56,6 

ვ. მესხიშვილის ქ პარკინგების, ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა, 
ა. ფანცულაიას ქ ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა და 
კონსტიტუციის ქუჩაზე კოსტავას N14-დან ასლანიკაშვილის კვეთამდე 
ტროტუარების მოწყობა 

741,3 70,9 670,5 731,3 60,9 670,5 731,3 60,9 670,5 

ქალაქ რუსთავში ჯავახიშვილის ქუჩაზე (მშვიდობის ქუჩიდან 
მაზნიაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) გზის რეაბილიტაცია და 
სანიაღვრე სისიტემის მოწყობა 

755,3 82,5 672,9 755,3 82,5 672,8 755,3 82,5 672,8 

ფიროსმანის ქუჩის და შოთა მოდებაძის ქუჩის ტროტუარების 
მოწყობა-რეაბილიტაცია და მე-12 მ/რ-ში N1 თან შიდა ეზოს გზის 
მოწყობა 

584,8 74,2 510,5 439,4 52,1 387,3 445,31 52,8 392,5 
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება 

02 01 02 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის 
სამსახური 

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

    

2020 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 1 ტენდერი   

2020 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 1 ხელშეკრულება 

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 412,2 ათ. ლარი   

მათ შორის 2020 წლის განმავლობაში დასრულდა 1 ხელშეკრულება 

გამრავალწლიანების შედეგად 2021 წელში გადავიდა 57,2 ათ. ლარის ღირებულების სამუშაოები 

გზებისა და ტროტუარების შეკეთების საერთო მოცულობამ კი შეადგინა 2 000 მ2   

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი წლის გეგმა 
წლის საკასო 
შესრულება 

წლის ფაქტიური 
შესრულება 

სულ 452,2 377,0 395,1 

გზის ორმული დამუშავება 418,3 343,1 361,1 

გზის ორმული დამუშავება 33,9 33,9 33,9 

 

 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 

02 01 03 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის 
სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დამონტაჟდა და ექსპლოატაციაში გაეშვა 
სათვალთვალო კამერები 

    

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 28,0 ათ. ლარი   

2017-2020 წლებში ქალაქში დამონტაჟდა და ექსპლოატაციაში გაეშვა  228 ერთეული ზოგადი ხედვის კამერა 

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი წლის გეგმა 
წლის საკასო 
შესრულება 

წლის ფაქტიური 
შესრულება 

სულ 28,0 28,0 28,0 

სათვალთვალო კამერების შეძენა (დავალიანება) 28,0 28,0 28,0 
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 

02 01 03 02 

განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - რუსთავსერვის ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, კერძოდ: 
წლის გეგმა 

საკასო 
შესრულება 

% შესრულება 

245,1 232,9 95% 

1. დაიხაზა ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები  ქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა  ლოკაციაზე 900 კვ/მ 

2. დამონტაჟდა სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერები ქალაქის მასშტაბით - 120 გრძ/მ 

 

 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია 

02 02 01 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის 
სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სანიაღვრე სისტემების 
რეაბილიტაციის სამუშაოები, რისთვისაც 

    

2020 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 1 ტენდერი   

2020 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 1 ხელშეკრულება 

ხელშეკრულებების ჯამურმა ოდენობამ შეადგინა: 100,7 ათ. ლარი   

მათ შორის 2020 წლის განმავლობაში დასრულდა 1 ხელშეკრულება 

2020 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 3,0 ათ. ლარის ეკონომია 

სანიაღვრე სისტემის მოწყობა განხორციელდა 2 მისამართზე   

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი წლის გეგმა 
წლის საკასო 
შესრულება 

წლის ფაქტიური 
შესრულება 

სულ 103,73 100,68 100,68 

მე-14 მკ/რ N44, N45 სანიაღვრე და N4 სკოლის წინ სანიაღვრე  103,7 100,7 100,7 
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

სანიაღვრე სისტემის ექსპლოატაცია 

02 02 01 02 

განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - რუსთავსერვის ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, კერძოდ: 
წლის გეგმა 

საკასო 
შესრულება 

% შესრულება 

142,6 137,2 96% 

1. აშენდა ახალი ნიაღვარმიმღები და ცენტრალური სანიაღვრე ჭა 8 ცალი. 

2. ლითონის ბაგირით ჩამაგრდა ნიაღარმიმღები ჭის სახურავები 108 ცალი. 

3. გაიწმინდა ღია სანიაღვრე არხები სხვადასხვა მისამართებზე - 2500 გრძ/მ. 

4. დ.გარეჯის ქ.30-ში მოეწყო საკანალიზაციო მილსადენი - 40 მ, 2 ჭით. 

5. შეიცვალა ჭის სახურავები 12 ცალი. 

6. გაიწმინდა ქალაქის მაშტაბით 1320 ცალი ჭა. 

7. წნევის მანქანით გაირეცხვა სხვადასხვა დიამეტრის 1350 გრძ/მ მილსადენი. 

8. დოლიძისა და გონაშვილის ქუჩებზე შეკეთდა ღია სანიაღვრე არხის სხივები - 5 ადგილას. 

9. შეიცვალა მილსადენები სხვადასხვა მისამართზე - 70 გრძ/მ. 

10. ძველი და ახალი რუსთავის დამაკავშირებელ ხიდთან დაგრძლედა 400 მმ დიამეტრის მქონე მილები -18 გრძ/მ. 

11. ქაშაკაშვილის ქუჩაზე ნაპოვნი იქნა 3 ჭა. 

 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 

02 03 01 

განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - რუსთავსერვის ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, კერძოდ: 
წლის გეგმა 

საკასო 
შესრულება 

% შესრულება 

1 351,5 1 332,2 99% 

1. დამონტაჟდა "სიპი" კაბელი  - 10 255 მეტრი. 

2. დამონტაჟდა დიოდური ნათრები - 1120 ცალი. 

3. ქალაქის მაშტაბით დამონტაჟდა დიოდური სანათები 2699 ცალი. 

4. გარე განათების ელექტრო ენერგიის ხარჯი. 

5. დამონტაჟდა ბოძები - 134 ცალი. 

6. ჩანაცვლდა ძველი შქნიშანი ახლით - 12 სექცია, დამატებითი სექცია (ისარი) - 2 ც, წამზომი - 3 ც 
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების 
მოწყობა/რეაბილიტაცია 

02 04 01 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის 
განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შენობების 
სარეაბილიტაცია სამუშაოები, რისთვისაც 

    

2020 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 3 ტენდერი   

2020 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 3 ხელშეკრულება 

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 204,4 ათ. ლარი   

მათ შორის 2020 წლის განმავლობაში დასრულდა 2 ხელშეკრულება 

გამრავალწლიანების შედეგად 2021 წელში გადავიდა 43,9 ათ. ლარის ღირებულების სამუშაოები 

2020 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 3,0 ათ. ლარის ეკონომია 

სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოები განხორციელდა 6 ობიეტზე   

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი წლის გეგმა 
წლის საკასო 
შესრულება 

წლის ფაქტიური 
შესრულება 

სულ 205,6 153,0 153,0 

მიერთების ხარჯები 65,0 59,3 59,3 

შშმ პირთა ცენტრის შენობაში ცენტრალური გათბობის 
გაყვანილობის მოწყობა 

83,2 39,4 39,4 

მოხუცებულთა სახლის შენობაში ცენტრალური გათბობის 
გაყვანილობის მოწყობა 

21,9 20,8 20,8 

მერიის შესასვლელის კარების რეაბილიტაცია (დავალიანება) 0,6 0,6 0,6 

მოხუცთა სახლის სახურავის რემონტი (დავალიანება) 0,2 0,2 0,2 

ქ. რუსთავის ვახუშტის N8 ღობის რეაბილიტაცია (ძველი ღოობეები) 
(დავალიანება) 4,3 4,3 4,3 

ქ. რუსთავის ვახუშტის N8-ში მდებარე ადმინისტრაციული ერთეულის 
შეობაში ოთახების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

30,3 28,4 28,4 
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი საცხოვრებელი შენობების სახურავების 
რეაბილიტაცია 

02 04 02 01 

განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - რუსთავის კორპუსი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, კერძოდ: 
წლის გეგმა 

საკასო 
შესრულება 

% შესრულება 

902,0 726,7 81% 

პროგრამის ფარგლებში მიღებულ იქნა 102 განცხადება, რეაბილიტირებულ იქნა შენობის სახურავები 72 მისამართი, მოცულობით 
51164 მ2. 

 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი საცხოვრებელი შენობების სახურავების 
რეაბილიტაცია 

02 04 02 02 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის 
სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საცხოვრებელი შენობების 
სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

    

2020 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 1 ტენდერი   

2020 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 1 ხელშეკრულება 

ხელშეკრულებების ჯამურმა ოდენობამ შეადგინა: 51,0 ათ. ლარი   

მათ შორის 2020 წლის განმავლობაში დასრულდა 1 ხელშეკრულება 

2020 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 2,1 ათ. ლარის ეკონომია 

რეაბილიტირებული სახურავების საერთო მოცულობამ კი შეადგინა 6 992 მ2   

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი წლის გეგმა 
წლის საკასო 
შესრულება 

წლის ფაქტიური 
შესრულება 

სულ 51,0 48,9 48,9 

გადახურვა სტიქიის დროს 44,8 42,7 42,7 

შენობების სახურავების გადახურვის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 
(დავალიანება) 6,2 6,2 6,2 
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია 

02 04 03 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის 
განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ფასადების 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რისთვისაც 

    

2020 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 2 ტენდერი   

2020 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 2 ხელშეკრულება 

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 500,7 ათ. ლარი   

მათ შორის 2020 წლის განმავლობაში დასრულდა 2 ხელშეკრულება 

2020 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 0,0 ათ. ლარის ეკონომია 

რეაბილიტირებული ფასადების საერთო რაოდენობამ კი შეადგინა 9 ერთეული   

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი წლის გეგმა 
წლის საკასო 
შესრულება 

წლის ფაქტიური 
შესრულება 

სულ 500,7 500,6 500,6 

ჭყონდიდელში ფასადების რეაბილიტაცია (რჩეულიშვილის N2ა და 

7ა-ს ჩათვლით 6 შენობა) 236,8 236,8 236,8 

ჭყონდიდელში ფასადების რეაბილიტაცია (ბარნოვის N5ა, ჩაპაევის 
N3 და გიორგაძის N28) 263,8 263,8 263,8 
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია 

02 04 03 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის 
სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ფასადების 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რისთვისაც 

          

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 111,7 ათ. ლარი         

რეაბილიტირებული ფასადების საერთო რაოდენობამ კი შეადგინა 1 ერთეული               

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 

წლის გეგმა წლის საკასო შესრულება წლის ფაქტიური შესრულება 

სულ ადგ. რეგ. 
ფონდი 

სულ ადგ. რეგ. 
ფონდი 

სულ ადგ. რეგ. 
ფონდი 

სულ 111,7 5,6 106,1 111,7 5,6 106,1 111,7 5,6 106,1 

 კოსტავას გამზირის გაგრძელების ფასადების რეაბილიტაცია 
(დავალიანება) 111,7 5,6 106,1 111,7 5,6 106,1 111,7 5,6 106,1 
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარება 

02 05 

განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - რუსთავის კორპუსი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, კერძოდ: 
წლის გეგმა 

საკასო 
შესრულება 

% 

შესრულება 

2 112,2 1 871,5 89% 

1. შიდა წყალ-კანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთებაზე მიღებულია 68 განხცადება, შეკეთებულია 39 მოცულობით 1199 გრძ/მ. 

2. სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთებაზე მიღებულია 22 განცხადება, შეკეთებულია 13 მოცულობით 721,5 გრძ/მ. 

3. სადარბაზოს კარების დამზადება/მონტაჟზე მიღებულია 34 განცხადება, დამზადებულია 30 მოცულობით 245 მ2 

4. სადარბაზოს შიდა რემონტზე მიღებულია 75 განცხადება, დაკმაყოფილებულია 23 განცხადება მოცულობით 2742 მ2 

5. პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაციაზე მიღებულია 11 განცხადება, დაკმაყოფილებულია 4 
მოცულობით 1344 გრძ/მ 

6. სადარბაზოებში სართულის უჯრედზე სენსორული განათების მოწყობაზე მიღებულია 25 განცხადება, დაკმაყოფილებულია 27 
(აქედან 2 2019 წელს შემოსული განცხადებებიდან) მოცულობით 482 ცალი  

7.კორპუსებში სადარბაზოს შესასვლელის რკინა/ბეტონის კონსტრუქციის შეკეთებაზე მიღებულია 6 განცხადება, 
დაკმაყოფილებულია 6 მოცულობით 8 სადარბაზო.  

8. ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირებაზე (წითელ ხაზებში მოქცევა) მიღებულია 2 განცხადება, 
დაკმაყოფილებულია სრულად. 

9. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 14 საბავშვო მოედანს. 

10. ინიცატივების პროგრამის ფარგლებში შემოვიდა 20 განცხადება, 16 ბმა-ს გადაეცა სარემონტო მასალები სხვადასხვა ტიპის 
სამუშაოების შესასრულებლად 
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-

რეაბილიტაცია 
02 06 01 01 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურის განვითარების და 
ტრანსპორტის სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა არსებული და ახალი სკვერების 
მოწყობა/სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რისთვისაც 

    

2020 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 1 ტენდერი   

2020 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 1 ხელშეკრულება 

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 190,4 ათ. ლარი   

მათ შორის 2020 წლის განმავლობაში დასრულდა 1 ხელშეკრულება 

გამრავალწლიანების შედეგად 2021 წელში გადავიდა 191,1 
ათ. ლარის ღირებულების 
სამუშაოები 

მოწყობილი/რეაბილიტირებული სკვერების საერთო რაოდენობამ შეადგინა 14 ერთეული   

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი წლის გეგმა 
წლის საკასო 
შესრულება 

წლის ფაქტიური 
შესრულება 

სულ 285,8 94,7 94,7 

მე-8 მკ/რ ლიტერატურული სკვერი, ლეონიძის N28 თან სკვერი და 
მესხიშვილის 1 გასასვლელის N7 მიმდებარეს სკვერი (მრავალწლიანი 
ხელშეკრულება) 

191,1 0,0 0,0 

მე-14 მკრ N46, 47, 48 კორპუსთან სკვერის მოწყობა 

მე-19 მკრ N19, 18, 2“, 22-თან სკვერის მოწყობა (დავალიანება) 2,2 2,2 2,2 

მე-6 მკრ N2-თან სკვერის მოწყობა 

მე-7ა მკრ N4, 1, ცხრა სართულიანთან სკვერის მოწყობა (დავალიანება) 0,2 0,2 0,2 

მესხიშვილის N6-ის მ/ტ სკვერის მოწყობა 

მესხიშვილის I გას. N9, 7 სკვერის მოწყობა (დავალიანება) 0,2 0,2 0,2 

მესხიშვილის II გას. N6-ის მ/ტ ბავშვთა მოედანი (დავალიანება) 5,7 5,7 5,7 

მე-12 მკ/რ-ში 7-8-9 კორპუსებს შორის სკვერის მოწყობა (დავალიანება) 1,2 1,2 1,2 

რუსთაველის ძეგლის და მემორიალის მოპირკეთება (დავალიანება) 1,2 1,2 1,2 

რჩეულიშვილის N18 საცხოვრებელი კორპუსის მ/ტ სკვერის მოწყობა 83,9 83,9 83,9 
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია 

02 06 01 01 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის 
სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა არსებული და ახალი 
სკვერების მოწყობა/სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რისთვისაც 

          

2020 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 3 ტენდერი        

2020 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 3 ხელშეკრულება        

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 2 015,7 ათ. ლარი        

მათ შორის 2020 წლის განმავლობაში დასრულდა 3 ხელშეკრულება        

მოწყობილი/რეაბილიტირებული სკვერების საერთო რაოდენობამ 
შეადგინა 

9 ერთეული             

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 

წლის გეგმა წლის საკასო შესრულება წლის ფაქტიური შესრულება 

სულ ადგ. რეგ. 
ფონდი 

სულ ადგ. რეგ. 
ფონდი 

სულ ადგ. რეგ. 
ფონდი 

სულ 2 015,7 136,0 1 879,7 2 015,7 136,0 1 879,7 2 015,7 136,0 1 879,7 

ლეონიძის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია 1 813,1 126,0 1 687,0 1 813,1 126,0 1 687,0 1 813,1 126,0 1 687,0 

ქალაქ რუსთავში მესხიშვილის მე-3 გას. N8 და N10-თან სკვერის 
მოწყობა (დავალიანება) 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 

ქალაქ რუსთავში მე-8 მკ/რ N6ა და N6-თან სკვერის მოწყობა 
(დავალიანება) 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 

ქალაქ რუსთავში ქიმიკოსთა კულტურის სახლის უკან სკვერის 
მოწყობა (დავალიანება) 1,4 0,0 1,4 1,4 0,0 1,4 1,4 0,0 1,4 

ქალაქ რუსთავში კლდიაშვილის N4-სა და მეგობრობის N31-თან 
სკვერის მოწყობა (დავალიანება) 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 

ფალიაშვილის ქუჩის მიმდებარედ არსებული სკვერის 
რეაბილიტაცია  100,0 5,0 95,0 100,0 5,0 95,0 100,0 5,0 95,0 

თეატრის უკან მდებარე სკვერის რააბილიტაცია 100,0 5,0 95,0 100,0 5,0 95,0 100,0 5,0 95,0 
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

საზოგადოებრივი სივრცეების ექსპლოატაცია 

02 06 01 02 

განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - რუსთავსერვის ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, კერძოდ: 
წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

604,2 581,8 96% 

1. დამზადდა საბაღე დასასვენებელი სკამი 400 ცალი. 

2. რესტავრაცია ჩაუტარდა საბაღე დასასვენებელ სკამებს 40 ცალი. 

3. რესტავრაცია ჩაუტარდა მცირე ზომის სანაგვე ურნებს  40 ცალი. 

 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური 
უზრუნველყოფა 

02 06 02 

განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - რუსთავსერვის ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა სახის სამუშაოები, 
კერძოდ: 

წლის გეგმა 
საკასო 

შესრულება 
% შესრულება 

25,4 24,3 96% 

გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრო ნათურები 

 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის 
სუბსიდირება 

02 07 01 

განმახორციელებელი: შ.პ.ს - რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის 
საწარმო 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა სახის 
სამუშაოები, კერძოდ: 

წლის გეგმა 
საკასო 

შესრულება 
% შესრულება 

1 422,7 1 096,0 77% 

1. ავტობუსებს გამოეცვალა დაზიანებული საქარე მინები და გაცვეთილი საბურავები. 

2. განხორციელდა დაზიანებული სავარძლების შეკეთება 
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება 

02 07 02 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში           

2020 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 1 ტენდერი        

2020 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 1 ხელშეკრულება        

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 1 137,4 ათ. ლარი        

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 

წლის გეგმა წლის საკასო შესრულება წლის ფაქტიური შესრულება 

სულ ადგ. რეგ. 
ფონდი 

სულ ადგ. რეგ. 
ფონდი 

სულ ადგ. რეგ. 
ფონდი 

სულ 1 137,4 87,6 1 049,8 1 137,4 87,6 1 049,8 1 137,4 87,6 1 049,8 

ქალაქ რუსთავის ავტობუსების სადგომისა და დამხმარე 
ნაგებობების მოწყობა 

1 137,4 87,6 1 049,8 1 137,4 87,6 1 049,8 1 137,4 87,6 1 049,8 
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 

02 08 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის 
განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში      

2020 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 8 ტენდერი   

2020 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 8 ხელშეკრულება 

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 327,0 ათ. ლარი   

გამრავალწლიანების შედეგად 2021 წელში გადავიდა 152,0 ათ. ლარის ღირებულების სამუშაოები 

საერთო ჯამში შეძენილ იქნა 41 პროექტი   

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი წლის გეგმა 
წლის საკასო 
შესრულება 

წლის ფაქტიური 
შესრულება 

სულ 417,7 265,7 265,7 

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 417,7 265,7 265,7 
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 

02 08 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში           

2020 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 3 ტენდერი        

2020 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 3 ხელშეკრულება        

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 556,4 ათ. ლარი        

გამრავალწლიანების შედეგად 2021 წელში გადავიდა 59,5 ათ. ლარის ღირებულების სამუშაოები     

საერთო ჯამში შეძენილ იქნა 39 პროექტი     

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 

წლის გეგმა წლის საკასო შესრულება წლის ფაქტიური შესრულება 

სულ ადგ. რეგ. 
ფონდი 

სულ ადგ. რეგ. 
ფონდი 

სულ ადგ. რეგ. 
ფონდი 

სულ 583,0 17,0 566,0 523,5 17,0 506,5 523,5 17,0 506,5 

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შეძენა 

583,0 17,0 566,0 523,5 17,0 506,5 523,5 17,0 506,5 

 

 

 

 

 

 

 



2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში   50 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების 
ტექნიკური ზედამხედველობა 

02 09 01 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის 
განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში      

2020 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 1 ტენდერი   

2020 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 1 ხელშეკრულება 

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 539,9 ათ. ლარი   

ზედამხედველობა გაეწია 46 პროექტს   

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი წლის გეგმა 
წლის საკასო 
შესრულება 

წლის ფაქტიური 
შესრულება 

სულ 539,9 499,5 499,5 

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების 
ტექნიკური ზედამხედველობა 

539,9 499,5 499,5 

 

 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

ექსპერტიზის ხარჯები 

02 09 02 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის 
განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში      

2020 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 1 ტენდერი   

2020 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 1 ხელშეკრულება 

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 50,0 ათ. ლარი   

ექსპერტიზა ჩაუტარდა 50 პროექტს   

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი წლის გეგმა 
წლის საკასო 
შესრულება 

წლის ფაქტიური 
შესრულება 

სულ 50,0 39,9 39,9 

ექსპერტიზის ხარჯები 50,0 39,9 39,9 
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 

03 01 

განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - რუსთავსერვის ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, 
კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

4 161,3 4 001,4 96% 

1. მოეწყო სანაგვე ურნებისთვის ჯიბეები 35 ცალი. 

2. წლის მანძილზე ქალაქის ტერიტორიიდან გატანილ იქნა  31 230  ტონა ნარჩენი. 

3. რესტავრაცია ჩაუტარდა მცირე ზომის სანაგვე ურნებს 40 ცალი. 

 

 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება 

03 02 

განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - რუსთავსერვის ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, 
კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

1 183,7 1 148,6 97% 

1. ქალაქის მაშტაბით დაირგო 243 ნერგი. 

2. პათოგენური სოკოვანი ორგანიზმებით დაავადებული ფიჭვის ხეების  შესაწამლად ჩატარდა შესაბამისი სამუშაოები : 
დამუშავება-შეწამვლა განხორციელდა მცირე მოცულობიანი შესხურების  აპარატი  „სკაუტით“) და გამოყენებულ იქნა 
ფუნგიციდების კლასის  სადეზინფექციო საშუალება „ნორდოქსი“, (დაახლოებით 75 ჰა.) 

3. ავარიული ხეების მოჭრა  - 164 ძირი. 

4. ქალაქის მაშტაბით ჩატარდა სარეველა მცენარეების საწინააღმდეგო შეწამვლითი სამუშაოები. 

5. განხორციელდა ხეების ძირების კირით დამუშავება 1780 ცალის. 

6. სხვლა-ფორმირება ჩაუტარდა  - 605 ძირ ხეს. 

7. შეშა გადაეცა -  279 სოციალურად დაუცველ ოჯახს. 

8. გაითიბა: 
• სათიბი მანქანებით და ბენზო ცელებით - 720 000 მ2 

• ხელის ცელით  - 4500 მ2 
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

უპატრონო ცხოველების ოპერირება 

03 03 

განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - რუსთავსერვის ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, 
კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

126,8 117,3 93% 

1. სტერილიზაცია ჩაუტარდა 371 მიუსაფარ ძაღლს. 

2. კასტრაცია ჩაუტარდა 309 მიუსაფარ ძაღლს. 

3. მკურნალობა ჩაუტარდა 6 მიუსაფარ ძაღლს. 

4. გაჩუქდა  16  მიუსაფარი ძაღლი. 

 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 

04 01 

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, კერძოდ: 
წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

7 342,8 7 311,3 100% 

1. ბაგა-ბაღების 22 ფილიალში არის 184 ჯგუფი და ბავშვთა რაოდენობა ირიცხება 6925. 

2. შეკეთდა მე-6 და 21-ე ფილიალის ცენტრალური გათბობის ქვაბი. 

3. ჩატარდა სარემონტო სამუშაოები ფილიალის ჯგუფებში. 

4. გაიწმინდა და გაირეცხა   საკანალიზაციო ქსელი ფილიალებში. 

5. N1 ფილიალში ჩაყენდა 3 ცალი მდფ კარები. 

6. ყველა ფილიალში დაყენდა მწერებისაგან დამცავი ბადეები. 

7. შეიცვალა გატეხილი მინა პაკეტები. 
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, 
მშენებლობა 

04 02 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის 
განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქში არსებულ 
საბავშვო ბაგა-ბაღებში სხვადასხვა სარემონტო სამუშაოები, 

რისთვისაც 

    

2020 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 11 ტენდერი   

2020 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 11 ხელშეკრულება 

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 3 817,6 ათ. ლარი   

მათ შორის 2020 წლის განმავლობაში დასრულდა 7 ხელშეკრულება 

გამრავალწლიანების შედეგად 2021 წელში გადავიდა 1 413,2 ათ. ლარის ღირებულების სამუშაოები 

2020 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 92,2 ათ. ლარის ეკონომია 

რეაბილიტაცია ჩატარდა 40 საბავშვო ბაგა-ბაღში 

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი წლის გეგმა 
წლის საკასო 
შესრულება 

წლის ფაქტიური 
შესრულება 

სულ 4 288,6 2 880,8 2 774,8 

საბავშვო ბაღების გათბობა (ქალაქ რუსთავში N22, N23, N25, N27 და 
N33 საბავშვო ბაღებში გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები) 328,3 327,5 327,5 

საბავშვო ბაღების გათბობა (ქალაქ რუსთავში N31, N36, N37 და N43 
საბავშვო ბაღებში გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები) 377,6 376,6 376,6 

საბავშვო ბაღების გათბობა (ქალაქ რუსთავში N1 და N8 საბავშვო 
ბაღებში გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები) 162,4 150,3 150,3 

საბავშვო ბაღების გათბობა (ქალაქ რუსთავში N17 და N20 საბავშვო 
ბაღებში გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები) 141,5 141,5 141,5 

საბავშვო ბაღების გათბობა (ქალაქ რუსთავში N11 და N18 საბავშვო 
ბაღებში გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები) 148,0 0,0 0,0 

N34 ბაღის რეაბილიტაცია 939,0 860,7 860,7 

N36 ბაგა-ბაღის ფანჯრების შეცვლის სამუშაოები (დავალიანება) 0,9 0,9 0,0 

N1 საბავშო ბაღის იატაკისა და ჭერის და N33 საბავშო ბაღის ჭერის 
რეაბილიტაცია (დავალიანება) 0,2 0,2 0,0 

N20 საბავშო ბაღის სამზარეულოს რემონტი (დავალიანება) 0,4 0,4 0,0 

ბაგა-ბაღის სახურავის რეაბილიტაცია N39 და N32 (დავალიანება) 1,0 1,0 0,0 

N27 საბავშო ბაგა-ბაღის ერთი ჯგუფის რეაბილიტაცია (დავალიანება) 4,9 0,0 0,0 

N18 ბაღის შემოღობვა (დავალიანება) 1,0 1,0 0,0 



 

2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში   54 

სარაჯიშვილის ქუჩის N10-ის მისამართზე ახალი საბავშო ბაღის 
მშენებლობა 

1 300,0 633,8 633,8 

ბაგა-ბაღებში სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ქალაქ რუსთავში N11, 
N17, N18, N23, და N37 საბავშვო ბაღებში ფანჯრების შეცვლის 
სამუშაოები) 

134,1 134,1 134,1 

ბაგა-ბაღებში სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ქალაქ რუსთავში N20, 

N22, N25, N31, N32, N33 და N43 საბავშვო ბაღებში ფანჯრების 
შეცვლის სამუშაოები) 

150,5 150,5 150,5 

ბაგა-ბაღებში შიდა ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები N23 და 
N33 ბაღი  102,5 102,5 0,0 

ბაგა-ბაღებში შიდა ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები N36 ბაღი  101,7 0,0 0,0 

ბაგა-ბაღებში შიდა ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები  394,8     0,0     0,0     
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

04 02 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქში 
არსებულ საბავშვო ბაგა-ბაღებში სხვადასხვა სარემონტო 

სამუშაოები, რისთვისაც 

          

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 15,7 ათ. ლარი         

რეაბილიტაცია ჩატარდა 10 საბავშვო ბაგა-ბაღში             

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 

წლის გეგმა წლის საკასო შესრულება წლის ფაქტიური შესრულება 

სულ ადგ. რეგ. 
ფონდი 

სულ ადგ. რეგ. 
ფონდი 

სულ ადგ. რეგ. 
ფონდი 

სულ 15,7 0,6 15,1 15,7 0,6 15,1 15,7 0,6 15,1 

N8 ბაგა-ბაღის გამაგრება-გაძლიერება (დავალიანება) 5,9 0,3 5,6 5,9 0,3 5,6 5,9 0,3 5,6 

N25 ბაგა-ბაღის გამაგრება-გაძლიერება (დავალიანება) 6,3 0,3 5,9 6,3 0,3 5,9 6,3 0,3 5,9 

5 საბავშვო ბაღის შემოღობვის სამუშაოები (N31, N23 და N33) 
(დავალიანება) 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 

N20 საბავშო ბაღში ორი სააღმზრდელო ჯგუფის 
რეაბილიტაცია (დავალიანება) 2,1 0,0 2,1 2,1 0,0 2,1 2,1 0,0 2,1 

N37 საბავშო ბაღის შემოღობვა (დავალიანება) 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 
ხელშეწყობა 

04 03 

განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირთა ცენტრი 

2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, 
კერძოდ: 

წლის გეგმა 
საკასო 

შესრულება 
% შესრულება 

502,1 455,5 91% 

1. შესაბამის პროგრამით 2020 წლის მანძილზე ისარგებლა 148 ბენეფიციარმა და 60 სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელმა 

2. იანვრისა და თებერვლის თვეებში ცენტრის ყველა პროგრამა მუშაობდა გაწერილი სამოქმედო გეგმის მიხედვით -  
განხორციელდა ადრეული განვითარებისა და ოჯახების მხარდამჭერი ღონისძიებების პროგრამები, 0-7 წლის 

ბენეფიციარებისთვის მულტიდისციპლინური  და სამედიცინო გუნდების მიერ მათი  უნარებისა და შესაძლებლობების 
განსაზღვრა, შესაბამისი მიმართულების მიცემა და მომსახურების შეთავაზება; 6-18 წლის ბენეფიციარებისთვის მათი 
რეაბილიტაცია, საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერა;   18-33 წლის 
ბენეფიციარებისთვის მათი სოციალური ინტეგრაციისა და დამოუკიდებულკი ცხოვრებისათვის მომზადება, ცენტრში მოქმედ 
შრომით თერაპიებში ჩართვა. 

3.  ახალი კორონავირუსის (Covid 19) შესაძლო გავრცელების აღკვეთისა და პრევენციის მიზნი მიღებული რეგულაციების 
შესაბამისად, 2020 წლის მარტიდან მოხდა ცენტრის პროგრამების მოდიფიცირება და შეიმუშავებული იქნა  ახალი სამოქმედო 
გეგმა:                                                                                                                                                                                                                           - 
სპეციალისტების მიერ ბენეფიციარებისთვის სერვისის დისტანციურად მიწოდება (დისტანციური მომსახურების პლატფორმა  - 
მესენჯერი),                                                                                                                                                                                               - ბენეფიციარებისა 
და მათი მშობლებისთვის მოხდა მომსახურების ჰიბრიდული მოდელის შეთავაზება, რაც გულისხმობს როგორც დისტანციურს 
ასევე კონტაქტურ მომსახურებას ცენტრის ტერიტორიაზე, ყველა რეგულაციის დაცვით,                                                                                                           
- შეწყდა პროგრამით გათვალისწინებული ჯგუფური აქტივობები და ყველა პროგრამა გადავიდა ინდივიდუალური სერვისის 
მიწოდებაზე,                                                                                                                                                                                                                    - 
თითოეული ბენეფიციარისთვის შემუშავდა ინდივიდუალური სამუშაო გეგმა, შედგა შესაბამისი გეგმა-გრაფიკები სპეციალისტების 
სამუშაოს რეგულირების მიზნით, - ვინაიდან მარტიდან ასევე შეჩერებული იქნა ბენეფიციართა კვებით უზრუნველყოფა, აპრილში 
მოხდა არსებული კვების პროდუქტების პაკეტების გაცემა ცენტრის ბენეფიციარებისთვის; ასევე მოხდა მეორე ეტაპზე კვების 
პაკეტების გაცემა დეკემბერშიც.                                                                                                                                                     

4. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე მარტიდან ვეღარ განხორციელდა 18-33 წლის ბენეფიციართათვის, გერმანელი 
პარტნიორების დახმარებით დანერგილი   შრომითი თერაპიის პროგრამები, ვინაიდან არ მუშაობდა სამზარეულო, პურ-

ფუნთუშეულის საცხობი, სამრეცხაო.  

5. მიუხედავად პანდემიისა, ცენტრს მუშაობა არ შეუწყვეტია მთელი წლის განმავლობაში და შემუშავებული რეგულაციების დაცვით 
ახორციელებდა ბენეფიციარებზე ყველა შესაძლო სერვისის მიწოდებას.  

 

 

  



 

2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში   57 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის 
მოწყობა/რეაბილიტაცია 

04 04 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურის განვითარების და 
ტრანსპორტის სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საშუალო სკოლებში 
ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია 

    

2020 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 9 ტენდერი   

2020 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 9 ხელშეკრულება 

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 1 381,2 ათ. ლარი   

მათ შორის 2020 წლის განმავლობაში დასრულდა 9 ხელშეკრულება 

2020 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 62,7 ათ. ლარის ეკონომია 

სარემონტო სამუშაოები შესრულდა 31 საჯარო სკოლაში 

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი წლის გეგმა 
წლის საკასო 
შესრულება 

წლის ფაქტიური 
შესრულება 

სულ 1 447,0 1 378,6 1 378,6 

N2 საჯარო სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (სპორტული დარბაზის 
რეაბილიტაცია) (დავალიანება) 0,7 0,0 0,0 

N2 საჯარო სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (გათბობის სისტემის 
რეაბილიტაცია) (დავალიანება) 0,8 0,0 0,0 

N3 საჯარო სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (სპორტული დარბაზის 
რეაბილიტაცია) (დავალიანება) 1,5 1,5 1,5 

N3 საჯარო სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (გათბობის სისტემის 
რეაბილიტაცია) (დავალიანება) 2,0 2,0 2,0 

N5 საჯარო სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (მუსიკის კაბინეტის, ორი 
საკლასო ოთახის და კანალიზაციის გარე ქსელის რეაბილიტაცია) 
(დავალიანება) 

2,9 2,9 2,9 

N12 საჯარო სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (ღობის ნაწილობრივი 
რეაბილიტაცია (დავალიანება) 1,3 1,3 1,3 

N10 საჯარო სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (გათბობის 
მილგაყვანილობის მოწყობა (შეცვლა)) (დავალიანება) 3,5 3,5 3,5 

N16 საჯარო სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (გათბობის სისტემის 
რეაბილიტაცია) (დავალიანება) 1,2 0,7 0,7 

N20 და N23 საჯარო სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (ეზოების ა/ბ 
საფარის და სანიაღვრე სსტემის რეაბილიტაცია) (დავალიანება) 8,4 8,4 8,4 

N23 საჯარო სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (გადახურვის ფილის და 
კიბის ბაქნის გამაგრება) (დავალიანება) 0,3 0,3 0,3 

N26 საჯარო სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (სველი წერილების 
რეაბილიტაცია და სპორტული დარბაზების რეაბილიტაცია) 
(დავალიანება) 

3,7 0,6 0,6 

N26 საჯარო სკოლაში სარემონტო სამუშაოები (გათბობის სისტემის 
რეაბილიტაცია) (დავალიანება) 0,6 0,0 0,0 
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ქალაქ რუსთავში #2, #13 და #18 საჯარო სკოლებში სველი წერტილების 
მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა 

234,1 217,9 217,9 

ქალაქ რუსთავში #1, #3, #6 და #14 საჯარო სკოლებში სველი წერტილების 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა 

220,5 205,2 205,2 

ქალაქ რუსთავში #6 და #7 საჯარო სკოლებში სველი წერტილების 
მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები 

169,3 168,7 168,7 

ქალაქ რუსთავში #1 და #5 საჯარო სკოლებში სველი წერტილების 
მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები 

109,4 108,8 108,8 

ქალაქ რუსთავში #23 საჯარო სკოლაში სველი წერტილების 
მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა 

155,4 149,8 149,8 

ქალაქ რუსთავში #8 საჯარო სკოლაში სველი წერტილების 
მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა 

162,8 155,4 155,4 

ქალაქ რუსთავში #21 საჯარო სკოლაში სველი წერტილების 
მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა 

86,8 79,0 79,0 

ქალაქ რუსთავში #10, #11 და #12 საჯარო სკოლების სველი წერტილების 
მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა 

158,1 156,6 156,6 

 

 

კოდი 
სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება 

04 05 

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 461 ბენეფიციარის სწავლის საფასურის ანაზღაურება. 

 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

რაგბის კლუბის ხელშეწყობა 

05 01 01 01 

განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - რაგბის კლუბი "რუსთავის ხარები" 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, კერძოდ: 
წლის გეგმა 

საკასო 
შესრულება 

% შესრულება 

510,0 508,1 100% 

1. საქართველოს თექვსმეტწლამდელთა ჩემპიონატში გუნდი ლიდერობდა ჯგუფში. შეწყდა კოვიდ ინფექციის გამო 

2. საქართველოს „ა“ (თვარმეტწლამდე) ლიგის ჩემპიონატში ,,რუსთავის ხარები“-ს გუნდი გავიდა პლეიოფში.შეწყდა კოვიდ 
ინფექციის გამო 

3. საქართველოს „დიდი 10“-ის ჩემპიონატში „რუსთავის ხარები“-ს გუნდი გავიდა პლეიოფში.შეწყდა კოვიდ ინფექციის გამო 

4.  გამოჩენილი ქართველი მორაგბის რუსთავის მკვიდრის დავით ზირაქაშვილის ტურნირი ბავშვებს შორის არ ჩატარდა კოვიდ 
ინფექციის გამო. 
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

საკალათბურთო კლუბის ხელშეწყობა 

05 01 01 02 

განმახორციელებელი: შპს - საკალათბურთო კლუბი - „რუსთავი 1991" 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, 
კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

1 091,2 1 089,5 100% 

1. გუნდის მიერ მოგებულ იქნა ქორქია საკანდელიძის თასი 2020 წლის დასაწყისში, პანდემიის გამო არ ჩატარდა საქართველოს 
თასის გათამაშება და შეწყდა 2019-2020წ საქართველოს ჩემპიონატი 

2. საქართველოს ჩემპიონატის გარდამავალ ეტაპზე 2020-2021 წლის სეზონის გათამაშებაზე გუნდი იბრძვის უმაღლესი 
მიზნებისთვის 

 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 

05 01 02 

განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტისა და 
ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, 
კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

812,7 799,0 98% 

1. საფეხბურთო სტადიონზე მოეწყო ხელოვნური საფარი 

2. სრულად გარემონტდა ლომოურის ქუჩაზე არსებული კრივის დარბაზი 

3. სრულად გარემონტდა მე 7 მკრ-ში არსებული კრივის დარბაზი 

4. ვახუშტის ქუჩაზე არსებულ საჭიდაო დარბაზში მოეწყო საჭიდაო იატაკი 

5.ლომოურის ქუჩაზე არსებულ საჭიდაო დარბაზში სრულად შეიცვალა კარ-ფანჯრები 

6. სპორტულ ობიექტებზე მოეწყო გათბობის სისტემა. 

7. წახალისდა სტიპენდიით წარჩინებული სპორცმენები.  

 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, 
რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

05 01 03 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის 
სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სპორტული და საბავშვო 
ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა, რისთვისაც 

    

2020 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 9 ტენდერი   

2020 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 9 ხელშეკრულება 

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 1 312,4 ათ. ლარი   
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მათ შორის 2020 წლის განმავლობაში დასრულდა 8 ხელშეკრულება 

გამრავალწლიანების შედეგად 2021 წელში გადავიდა 241,2 ათ. ლარის ღირებულების სამუშაოები 

2020 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 28,0 ათ. ლარის ეკონომია 

სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდა 49 საბავშვო/სპორტულ მოედანზე 

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი წლის გეგმა 
წლის საკასო 
შესრულება 

წლის ფაქტიური 
შესრულება 

სულ 1 379,2 1 097,3 1 097,3 

ქ. რუსთავში ლომოურის ქუჩაზე არსებული კრივის დარბაზის 
რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვა 

128,4 128,4 128,4 

რჩეულიშვილის ქუჩაზე არსებული სპორტული კომპლექსის ღობის 
დემონტაჟი და ახლის მოწყობა (N18 კორპუსის მ/ტ) 19,8 19,8 19,8 

ჩაპაევის N3-N5 მ/ტ სპორტული მოედნის მოწყობა და ლეონიძის N18, 
N16 თან სტადიონი 

183,4 183,3 183,3 

გარეჯის N1 საბავშვო მოედანი, მე-20 მკ/რ N1თან საბავშვო მოედანი, 
მე-15 მკ/რ N10 უკან საბავშვო მოედანი, მე-18 მკრ /N12ბ-ის 
მიმდებარეთ საბავშო კუთხის მოწყობა  

109,0 48,0 48,0 

ქიმიკოსთა სახლის მ/ტ, ბალანჩივაძის N10ა, ნიკოლაძის N5-7 მ/ტ, 
მშენებელთა 50 მ/ტ (ვენ. დისპანერთან), გრანელის N2, მე-12 მკ/რ 
N36-37 მიმდებარეთ, მე-11 მკ/რ N2 თან, მე-12 მკ/რ N20-21 

ტრენაჟორების მოწყობა  

154,0 154,0 154,0 

კოსტავას N19 (N21 ბაგა-ბაღის წინ) სპორტული მოედანი და გარეჯის 
N1 მინი სპორტული მოედანი 

133,5 45,7 45,7 

მეგობრობის N4 მ/ტ სპორტული სტადიონი 35,1 32,8 32,8 

მეგობრობის N20 საბავშვო მოედანი, მე-19 მკ/რ N5-თან საბავშვო 
მოედანი, მე-17 მკ/რ N12 თან საბავშვო მოედანი, მე-16 მკ/რ N3 თან 
საბავშვო მოედანი, კოსტავას N19 კორპუსთან საბავშვო კუთხის 
მოწყობა 

157,7 67,7 67,7 

მეგობრობის N47 სტადიონის მოწყობა რეაბილიტაცია 100,0 72,2 72,2 

მესხიშვილის მე-3 გასასვლელის N6-ში, 21-ე მიკრო-რაიონში N10-ის 
მ/ტ, მე-16 მკრ მ/ტ, მე-19 მკრ N14 წინ, მე-17 მკრ N10 წინ, მეგობრობის 
N30-ის მ/ტ, თოდრიას მე- 2 ჩიხში 4 და 1 ჩიხის N7 შორის და 
ფალიაშვილის 3ა-თან ტრენაჟორების მოწყობა 

154,0 154,0 154,0 

თოდრიის III ჩიხის N1-ის მ/ტ-ზე მინი სტადიონის მოწყობა, 
რჩეულიშვილის N4-ის მ/ტ-ზე მინი სტადიონის მოწყობა,  
მეგობრობის N35-37 კორპუსებთან მინი სტადიონის მოწყობა,  
მესხიშვილის N11-13 კორპუსებთან მინი სტადიონის მოწყობა 

92,5 92,5 92,5 

კოსტავას N21-ის მიმდ. ტერიტორიაზე მინი სპორტული მოედნის 
მოწყობა 

66,6 66,6 66,6 

დარჩენილი დაუსრულებელი სამი სტადიონის 
მოწყობა/რეაბილიტაცია (დავალიანება) 6,4 6,4 6,4 

კულტურისა და დასვენების პარკში სპორტულ გამაჯანსაღებელი 
კუთხის მოწყობა (დავალიანება) 25,8 25,8 25,8 

კრივის დარბაზის სახურავის რეაბილიტაცია (დავალიანება) 0,2 0,2 0,2 

5 სპორტული მოედნის მოწყობა(დავალიანება) 2,9 0,0 0,0 

თოდრიას N13 მ/ტ საბავშო კუთხის მოწყობა 9,8 0,0 0,0 
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

05 01 03 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სპორტული და 
საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა, რისთვისაც 

          

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 5,4 ათ. ლარი         

სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდა 8 საბავშვო/სპორტულ მოედანზე           

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 

წლის გეგმა წლის საკასო შესრულება წლის ფაქტიური შესრულება 

სულ ადგ. რეგ. 
ფონდი 

სულ ადგ. რეგ. 
ფონდი 

სულ ადგ. რეგ. 
ფონდი 

სულ 5,4 0,6 4,8 5,4 0,6 4,8 5,4 0,6 4,8 

სპორტული მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაცია 
(დავალიანება) 4,5 0,6 3,9 4,5 0,6 3,9 4,5 0,6 3,9 

მეგობრობის გამზირის N45 ის მიმდებარედ ბავშვთა 
გასართობი მოედნების მოწყობა (დავალიანება) 0,9 0,0 0,9 0,9 0,0 0,9 0,9 0,0 0,9 
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება 

05 02 01 01 

განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტისა და 
ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, კერძოდ: 
წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

1 194,7 1 180,6 99% 

1. შეძენილ იქნა სამუსიკო სკოლებისთვის მუსიკალური ინსტრუმენტები. 

2. სამხატვრო სკოლაში მოხდა დამცავი ღობის მონტაჟი 

3. განხორციელდა ცენტრის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება გადამზადება. 

4.ყველა სამუსიკო სკოლაში მოხდა ინტერნეტის ქსელის გაუმჯობესება და ახალი სისტემის მონტაჟი 

5. მოხდა სხვადასხვა კონკურსებში მონაწილეთა წახალისება 

6. ახალ წელთან დაკავშირებით დეკემბრის თვეში მრავალშვილიან და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს გადაეცათ სასაჩუქრე და 
სოციალური პაკეტები. 

 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

თეატრის ხელშეწყობა 

05 02 01 02 

განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის 
მუნიცუპალური თეატრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, კერძოდ: 
წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

832,3 825,9 99% 

1. წლის მანძილზე მომზადებული იქნა 3 სპექტაკლი 

2. წლის მანძილზე შესრულდა სპექტაკლები, ნათამაშები იქნა 17- ჯერ. 

3. წლის მანძილზე დამსწრეთა რაოდენობამ შეადგინა 2422 მაყურებელი. 

 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
მუზეუმის ხელშეწყობა 

05 02 01 03 

განმახორციელებელი: ა(ა)იპ -რუსთავის ისტორიული მუზეუმი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, კერძოდ: 
წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

298,0 287,0 96% 

1. 2020 წელს მუზეუმი მოემსახურა 294 ვიზიტორს.  
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2. წლის განმავლობაში მომზადდა და მოეწყო 1 გამოფენა და 4 ღონისძიება. 

3. 18-19 მაისს მუზეუმის საერთაშორისო დღეს -18 მაისს მიეძღვნა ონლაინ ღონისძიებები, 14-15 ნოემბერს მუზეუმი შეუერთდა 
ევროსაბჭოს ეგიდით მსოფლიო მუზეუმებში მიმდინარე ონლაინ აქციას „ღამე მუზეუმში". 
4. მუზეუმის ღია სივრცეში მუზეუმის დირექტორის, ნ, პაჭიკაშვილის, კონსულტანტობით ტურისტული კომპანიის „ტურიზმი და 
რეალობას" მიერ ჩატარდა ტრენინგები (ორ ეტაპად) რუსთაველი გიდებისა და მცირე მეწარმეებისათვის. ტრენინგები მიზნად 
ისახავდა რეგიონალური და ადგილობრივი ტურისტული ბიზნესის ხელშეწყობას.  პროექტი დაფინანსდა საერთაშორისო 
გრანტით. 

5.მომზადდა ახალი საგანმანათლებლო პროგრამა: ქართული მულტიპლიკაცია-გამოფენა, რომელსაც თან ერთვის 
საგანმანათლებლო პროგრამა გამოფენა „ქართული ფული“ თანდართული საგანმანათლებლო პროგრამით. 

6. მუზეუმის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ, წლის განმავლობაში, მოაწყო სამი სამეცნიერო კვლევითი ექსპედიცია რუსთავის ციხე-

სიმაგრისა და ნაქალაქრის ტერიტორიაზე. 

7. მიმდინარე წლის რუსთავის ციხესა და ნაქალაქარზე მიმდინარე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მუზეუმმა კოლექციის 
სახით მიიღო, აღრიცხვაზე აიყვანა და რეგისტრაცია გაუკეთა მოპოვებულ მასალას. სულ შემოვიდა 1020 ერთეული. ციხიდან 1005, 
ნაქალაქარიდა 85. აქედან, 889 თიხის ნაწარმია, 21 ერთეული - სამკაული, რომელთაგან ზოგი შეიცავს რამდენიმე ათეულ წვრილ 
მძივს, 4 მონეტა, 14 მინი, 15 ბრინჯაოს, 6 სპილენძის, 30 ქვის, 39 რკინის ნაკეთობა. (ამ უკანასკნელში ერთი ნომრით აღირიცხა 
მრავლობითი, რამდენიმე ათეული ერთეული ლურსმანისა და სხვა წვრილი ნივთის ფრაგმენტი) და 2 ფერწერული ტილო. 

8. მუზეუმის მიერ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილი დოკუმენტალური 
მასალების მიხედვით დაა მისი ჩართულობით მომზადდა რუსთავის ციხის ჩრდილო-დასაველეთ ზღუდის რესტავრაცია-

კონსერვაციის პროექტი, რომლის შესაბამისადაც მოხდა რუსთავის ციხის ზღუდის ამ მონაკვეთის რესტავრაცია. სამუშაოები 

„ქართუ" ფონდის დაფინანსებით შეასრულა შპს „ბანამ“.  

9. მუზეუმში ასევე კოლექციის სახით შემოვიდა მუზეუმის თანამშრომლების მიერ სოფელ სართიჭალის მიდამოების დაზვერვითი 
სამუშაოების დროს მოპოვებული 6 ერთეული არტეფაქტი. 

10. წლის განმავლობაში მუზეუმი მეთვალყურეობდა რუსთავის ციხე-სიმაგრეზე მიმდინარე სარესტავრაციო სამუშაოებს. 

 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა 

05 02 01 04 

განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია 
ჭავჭავაძის სახელობის მტავარი ბიბლიოთეკა 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, 
კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

375,9 375,6 100% 

1. წლის მანძილძე ბიბლიოთეკების სტატისტიკურმა მაჩვენებელმა შეადგინა: 3740მკითხველი-, დამსწრეთა რაოდენობამ-14282, 

გაცემამ-26183, შედგა-70 გამოფენა, გაიმართა - 40 ღონისძიება. 

2. ასევე განხორციელდა 12 გრძელვადიანი პროექტი. 
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
კულტურული ღონისძიებების განხორციელება 

05 02 02 

განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტისა და 
ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, კერძოდ: 
წლის გეგმა 

საკასო 
შესრულება 

% შესრულება 

394,6 388,9 99% 

1. 3 და 8 მარტს მოხუცთა თავშესაფრებში მოხდა საჩუქრების დარიგება, საჩუქრები ასევე დაურიგდათ მრავალშვილიან დედებს 

2. "ახალგაზრდობისა და დასვენების" პარკში ჩატარა არტ-პროექტი "168". 

 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 
კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა 
05 02 03 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის 
განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა კულტურული 
ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა, რისთვისაც 

    

2020 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 2 ტენდერი   

2020 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 2 ხელშეკრულება 

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 141,1 ათ. ლარი   

მათ შორის 2020 წლის განმავლობაში დასრულდა 2 ხელშეკრულება 

გამრავალწლიანების შედეგად 2021 წელში გადავიდა 60,1 ათ. ლარის ღირებულების სამუშაოები 

2020 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 1,2 ათ. ლარის ეკონომია 

სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდა 3 კულტურულ ობიექტს 

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი წლის გეგმა 
წლის საკასო 
შესრულება 

წლის ფაქტიური 
შესრულება 

სულ 141,1 79,8 79,8 

ქ. რუსთავში თეატრის გადახურვის რეაბილიტაციისთვის საჭირო 
სამუშაოები 

70,7 70,7 70,7 

N3 მუსიკალურის და ბიბლიოთეკის (შოთა რუსთაველის და 1-ელი და 
იაკობ გოგებაშვილის მე-4 მუსიკალური) შენობის ცენტრალური 
გათბობის გაყვანილობის მოწყობა 

60,1 0,0 0,0 

N3 მუსიკალურის ღობის მოწყობა 10,3 9,2 9,2 
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 
05 02 03 

განმახორციელებელი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა კულტურული 
ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა, 

რისთვისაც 

          

2020 წლის განმავლობაში გამოცხადებულ იქნა: 1 ტენდერი         

2020 წლის განმავლობაში გაფორმებულ იქნა: 1 ხელშეკრულება        

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა: 123,8 ათ. ლარი         

სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდა 1 კულტურულ ობიექტს             

დასახელება / ხელშეკრულების საგანი 

წლის გეგმა წლის საკასო შესრულება წლის ფაქტიური შესრულება 

სულ ადგ. რეგ. 
ფონდი 

სულ ადგ. რეგ. 
ფონდი 

სულ ადგ. რეგ. 
ფონდი 

სულ 123,8 6,2 117,6 105,8 5,3 100,5 123,8 6,2 117,6 

ჭავჭავაძის ქ.N4-ში მდებარე მუსიკალური სკოლის 
რეაბილიტაცია 

123,8 6,2 117,6 105,8 5,3 100,5 123,8 6,2 117,6 
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ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები 

05 03 01 

განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტისა და 
ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, 
კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

130,7 127,9 98% 

1. განხორციელდა "იდეების კონკურსი", კონკურსის ფარგლებში მონაწილეებს ჩაუტარდათ პროექტების მოსამზადებელი 
ტრეინინგი.  

2. ჩატარდა საგანმანათლებლო ღონისძიება: "ეტალონი" 

 

 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის 
ადმინისტრირების პროგრამა 

05 04 

განმახორციელებელი: ააიპ - ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტისა და 
ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, 
კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

719,8 696,3 97% 

1. ადმინისტრაციულ შენობაში მოხდა გათბობა-გაგრილების ქსელის მონტაჟი 

2. ჩატარდა ადმინისტრაციული რესურსის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრეინინგები 

3. ჩატარდა ცენტრის ბალანსზე არსებული სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ინვენარიზაცია 

 

 

06 00 - მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო 
გარემოს უზრუნველყოფა 

06 01 01 

განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 
უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, 
კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

376,7 362,7 96% 

1. განხორციელდა ეპიდზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიება. 

2. განხორციელდა მოსახლეობის ანტირაბიული დახმარების ხელშეწყობის ღონისძიება. 
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3. განხორციელდა მალარიის ელიმინაციის ღონისძიება. 

4. განხორციელდა რუსთავის საცხოვრებელი ბინების დერატიზაცია. 

5. განხორციელდა სანიტარულ-ჰიგიენური ღონისძიება. 

6. განხორციელდა ქალაქ რუსთავის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის „საშიში“ და შხამიანი ცხოველების 
(ძირითადად ქვეწარმავლების და მორიელების) ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიება. 

 

 

კოდი 

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება 

06 01 02 

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 1 378 მოქალაქის სამედიცინო მომსახრების უზრუნველყოფა.  

 

 

კოდი 
მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება 

06 01 03 

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 1 315 ბენეფიციარის  მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ხარჯების ანაზღაურება. 

 

 

კოდი 
აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება 

06 01 04 

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 109 ბენეფიციარის  დაფინანსება. 

 

 

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

06 01 05 

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 32 ბენეფიციარის  დაფინანსება. 
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კოდი 
მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება 

06 02 01 

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა უფასო სასადილოს პროგრამით მოსარგებლე 1 900 ბენეფიციარის ყოველდღიური 
კვებით მომსახურება.  

 

 

კოდი 
სარიტუალო მომსახურებები 

06 02 02 

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა  19 ბენეფიციარის სარიტუალო მომსახურების ხარჯის დაფარვა. 

 

 

კოდი 
შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე 

06 02 03 

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 3 761 ბენეფიციარის სასმელი წყლის გადასახადზე შეღავათის დაფინანსება. 

 

 

კოდი 
შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 

06 02 04 

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა შემდეგი ღონისძიებები, კერძოდ: 
1. სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის მუნიციპალურ ტრანპორტზე შეღავათი, რომლის ფარგლებშიც მიეცა 4320 

ბენეფიციარს უფასო მგზავრობის შესაძლებლობა. 

2. ვეტერანებისთვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი, რომლის ფარგლებშიც მიეცა 1 345 ბენეფიციართს უფასო 
მგზავრობის შესაძლებლობა. 

3. ზოგიერთი ა(ა)იპ-ის და სსიპ-ის თანამშრომელთათვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი, რომლის ფარგლებშიც 
მიეცა 2 547  ბენეფიციარს უფასო მგზავრობის შესაძლებლობა. 

4. შშმ პირთათთვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი, რომლის ფარგლებშიც მიეცა 183 ბენეფიციარს უფასო 

მგზავრობის შესაძლებლობა.  
 

 

კოდი 
ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები 

06 02 05 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდული განვითარების სამსახური 
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ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა შემდეგი ღონისძიებები, კერძოდ: 
1. ომის ვეტერანთა კომუნალური მომსახურების დაფარვის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა 68 

ბენეფიციარის დახმარება. 
2. მინდობითი ოჯახების კომუნალური მომსახურების დაფარვის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა 22 

ბენეფიციარის კომუნალური გადასახადების დაფარვის უზრუნველყოფა. 
3. რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახების კომუნალური გადასახადის დაფარვის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც 

განხორციელდა 18 ბენეფიციარის  კომუნალური გადასახადების დაფარვის უზრუნველყოფა. 
 

 

კოდი 
უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება 

06 02 06 

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 3 ბენეფიციარის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა თითო 
ბენეფიციარზე 300 ლარის ოდენობით. 

 

 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა 
06 02 07 

განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - „რუსთავის წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის 
მოხუცებულთა სახლი" 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული 
სამუშაოები, კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

439,8 428,5 97% 

1. წლის მანძილზე მოხდა მარტოხელა და სოციალურად დაუცველი 39 ბენეფიციარის მოვლა-პატრონობა. 

2. მოხუცების 3-ჯერადი კვება. 

3. სამედიცინო და მედიკამენტებით მომსახურება. 

 

 

 

კოდი 
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 

06 02 08 

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 1078 ბენეფიციარის (291 ოჯახის) ყოველთიური დახმარება თითო ბავშვზე 35 ლარის 
ოდენობით. 
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კოდი საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური 
დახმარება 

06 02 09 

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 113 ბენეფიციარის  ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 300 ლარის ოდენობით. 

 

 

კოდი 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 

06 02 10 

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა შემდეგი ღონისძიებები, კერძოდ: 
1. შშმ პირთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა 183 ბენეფიციარის 

კომუნალი მომსახურების უზრუნველყოფა. 
2. მკვეთრად შშმ ტოტალურ უსინათლოთა გამცილებელის პროგრამა, რომლის მომსახურებითაც წლის მანძილზე 

ისარგებლა 71 ბენეფიციარმა.   
 

 

კოდი 
სტუდენტთა სოციალური დახმარება 

06 02 11 

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 2 830 ბენეფიციარის მატერიალური დახმარება, კერძოდ მგზავრობის 
უზრუნველყოფა. 

 

 

კოდი 
სოციალური დახმარებების პროგრამა 

06 02 12 

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 124 ბენეფიციარის ერთჯერადი ერთჯერადი წახალისება. 

 

 

კოდი 
დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა 

06 02 14 

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 63 ბენეფიციარის მატერიალური დახმარება. 
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01 00 - წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი 

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 

01 02 04 

განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალური არქივი 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, კერძოდ: 
წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

109,1 105,4 97% 

1. წლის მანძილზე მიღებულ განცხადებათა რაოდენობამ შეადგინა 3454 ერთეული 

2. დადებითად დაკმაყოფილებულ იქნა 1956 განცხადება.  

3.  საარქივო დაცვაზე შესანახად მიღებული დოკუმენტაცია - 2030 ერთეული. 

 

 

 

ორგანიზაციული/პროგრამული კოდი ქვემო ქართლის რეგიონალური განვითრების სააგენტოს 
ხელშეწყობა 

01 02 05 

განმახორციელებელი: ააიპ - ქვემო ქართლის რეგიონალური განვითრების 
სააგენტო 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები, 
კერძოდ: 

წლის გეგმა საკასო შესრულება % შესრულება 

50,0 50,0 100% 

1. მოძიებულ იქნა ინვესტორი, შ.პ.ს. „ქართული თამბაქოს წარმოება “რომლის მიერ აშენდა თამბაქოს მწარმოებელი ქარანა, 
ინვესტიციის ოდენობამ უკვე შეადგინა დაახლოებით 1 500 000 ლარი. 

2. სააგენტოს ხელშეწყობით   შ.პ.ს. „ეი-ემ-ბი ელოის“-ის მიერ აშენდა სილიკომანგანუმის ქარხანა, განხორციელდა 2,5 მლნ 
დოლარის ინვეცტიცია. 

3. სააგემტომ აწარმოა მოლაპარაკება შ.პ.ს. „მნ გრუპ“-თან, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 
სოფ. გამარჯვებაში ააშენოს სამაცივრე-სასაწყობო მეურნეობა, რომლის პროექტის ღირებულება 4 მლნ დოლარს შეადგენს. 

4.სააგენტოს ხელშეწყობით შენდება მეორადი ბოთლების გადამამაუსავებელი ქარანა „პოლივიმი" სადაც უკვე განხორციელდა 2 
მლნ. ლარის ინვესტიცია. 

5.  მიმდინარეობს დაშბაშის კანიონის ინფრასტრუქტუეის მოწყობა, 2020 წელს ამ მიმართებით ობიექტზე უკვე 
განხორციელებულია რამდენიმე მილიონი ლარის ინვესტიცია,  

6. „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო ‘’ აქტიურად მუშაობდა და მუშაობს ქვემო ქართლის რეგიონის - 
ტურიზმის კონცეფციაზე, რისი მიზანიცაა ქვემო ქართლის რეგიონის ცნობადობის ამაღლება, 
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განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 

2020 წლის მდგომარეობით გაფორმებულ იქნა 221 ხელშეკრულება საერთო ღირებულებით 23 574,2 ათ. ლარი. 

მათ შორის: 

➢ გამარტივებული შესყიდვის შედეგად - 108 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 1 882,8 ათ ლარი, მათ შორის: 

• გამარტივებული შესყიდვა (მონეტარული ზღვრების გათვალისწინებით და კანონით გათვალისწინებული სხვა 

შემთხვევა) – 66 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 123,7 ათ. ლარი. 

• გადაუდებელი აუცილებლობის ფარგლებში - 37 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 1 547,5 ათ. ლარი. 

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

განსაზღვრული ნორმების ფარგლებში - 5 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 211,6 ათ ლარი. 

➢ ელექტრონული ტენდერის შედეგად - 84 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 21 315,8 ათ. ლარი. 

➢ კონსოლიდირებული ტენდერის შედეგად - 29 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 375,7 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       109 050,0             105 397,3      

შემოსულობები       109 050,0             105 397,3      

შემოსავლები       109 050,0             105 397,3      

სხვა შემოსავლები       109 050,0             105 397,3      

გადასახდელები       109 050,0             105 397,3      

მომუშავეთა რიცხოვნობა                    8                         8      

ხარჯები       103 274,0               99 621,3      

შრომის ანაზღაურება         63 960,0               63 960,0      

საქონელი და მომსახურება         38 314,0               35 661,3      

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება            3 600,0                 3 600,0      

ოფისის ხარჯები         17 799,0               16 130,4      

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები             4 690,0                 3 820,2      

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება          12 225,0               12 110,7      

სოციალური უზრუნველყოფა            1 000,0                            -        

არაფინანსური აქტივები            5 776,0                 5 776,0      

ნაშთის ცვლილება                      -                              -        

ზრდა (დაგროვება)                      -                              -        

კლება (გამოყენება)                      -                              -        

ბალანსი                      -                              -        
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ა(ა)იპ - ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,38       13 156,20  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები         260 000,00            210 000,00        50 000,00        259 999,92        210 000,00        49 999,92      

შემოსულობები         260 000,00            210 000,00        50 000,00        259 999,92        210 000,00        49 999,92      

შემოსავლები         260 000,00            210 000,00        50 000,00        259 999,92        210 000,00        49 999,92      

სხვა შემოსავლები         260 000,00            210 000,00        50 000,00        259 999,92        210 000,00        49 999,92      

გადასახდელები         261 096,00            211 096,00        50 000,00        246 844,10        196 844,18        49 999,92      

მომუშავეთა რიცხოვნობა                         12                              2                     10                        -                           -                         -        

ხარჯები         251 201,00            201 201,00        50 000,00        236 999,10        186 999,18        49 999,92      

შრომის ანაზღაურება         194 700,00            144 700,00        50 000,00        192 393,92        142 394,00        49 999,92      

საქონელი და მომსახურება            55 824,00              55 824,00                       -            43 929,12          43 929,12                       -        

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება              6 300,00                6 300,00                       -               5 800,00             5 800,00                       -        

ოფისის ხარჯები            21 368,00              21 368,00                       -            17 187,75          17 187,75                       -        

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან 
დაკავშირებული ხარჯები                     50,00                      50,00                       -                          -                           -                         -        

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 
ხარჯები             26 946,00              26 946,00                       -            19 833,27          19 833,27                       -        

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება               1 160,00                1 160,00                       -               1 108,10             1 108,10                       -        

სხვა ხარჯები                 677,00                    677,00                       -                  676,06                676,06                       -        

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

                677,00                    677,00                       -                  676,06                676,06                       -        

არაფინანსური აქტივები              9 895,00                9 895,00                       -               9 845,00             9 845,00                       -        

ნაშთის ცვლილება -            1 096,00      -         1 096,00                       -            13 155,90          13 155,82                       - 

ზრდა (დაგროვება)  0   0                   -            13 155,90          13 155,82                       - 

კლება (გამოყენება)              1 096,00                1 096,00                       -                         -                  -                  - 

ბალანსი                           -                               -                         -                           -                           -                         -        

 

 



 

2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში   75 

ა(ა)იპ - რუსთავსერვის ცენტრი 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,00             8 613,1       

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები              7 845 735,6                5 315,6                7 840 420,0               7 585 475,8                9 855,7                7 575 620,1      

შემოსულობები              7 845 735,6                5 315,6                7 840 420,0               7 585 475,8                9 855,7                7 575 620,1      

შემოსავლები              7 845 735,6                5 315,6                7 840 420,0               7 585 475,8                9 855,7                7 575 620,1      

სხვა შემოსავლები              7 845 735,6                5 315,6                7 840 420,0               7 585 475,8                9 855,7                7 575 620,1      

გადასახდელები              7 847 625,0                7 205,0                7 840 420,0               7 578 752,1                3 132,0                7 575 620,1      

მომუშავეთა რიცხოვნობა                         646,0                           -                              646,0                                 -                             -                                    -        

ხარჯები              7 314 591,1                7 205,0                7 307 386,1               7 048 816,0                3 132,0                7 045 684,0      

შრომის ანაზღაურება              2 009 153,0                1 470,0                2 007 683,0               1 916 468,6                    689,5                1 915 779,1      

საქონელი და მომსახურება              5 256 938,1                5 735,0                5 251 203,1               5 091 888,3                2 694,5                5 089 193,8      

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება              1 978 378,0                2 100,0                1 976 278,0               1 924 430,3                1 062,5                1 923 367,8      

მივლინება                      1 000,0                           -                          1 000,0                          580,0                           -                             580,0      

ოფისის ხარჯები                 733 190,1                3 635,0                    729 555,1                  710 820,1                1 632,0                   709 188,1      

სამედიცინო ხარჯები                   11 475,0                           -                        11 475,0                    11 135,6                           -                       11 135,6      

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები                    60 916,0                           -                        60 916,0                    41 466,3                           -                       41 466,3      

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები                  437 030,0                           -                      437 030,0                  396 272,8                           -                     396 272,8      

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება               2 034 949,0                           -                  2 034 949,0               2 007 183,1                           -                  2 007 183,1      

სოციალური უზრუნველყოფა                   48 300,0                           -                        48 300,0                    40 711,1                           -                       40 711,1      

სხვა ხარჯები                         200,0                           -                            200,0                                 -                             -                                    -        

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

                        200,0                           -                              200,0                                 -                             -                                    -        

არაფინანსური აქტივები                 533 033,9                           -                      533 033,9                  529 936,1                           -                     529 936,1      

ნაშთის ცვლილება -                   1 889,4      -         1 889,4                                   -                         6 723,7                6 723,7                                  -        

ზრდა (დაგროვება)  0   0                               -                         6 723,7                6 723,7                                  -        

კლება (გამოყენება)                      1 889,4                1 889,4                                   -        -  -  -  

ბალანსი                                -                             -                                     -        -  -  -  
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ა(ა)იპ - რუსთავის კორპუსი 

დასახელება წლის გეგმა წლის ფაქტი 

შემოსულობები     3 014 200,0         2 598 243,9      

შემოსულობები     3 014 200,0         2 598 243,9      

შემოსავლები     3 014 200,0         2 598 243,9      

სხვა შემოსავლები     3 014 200,0         2 598 243,9      

გადასახდელები     3 014 200,0         2 598 243,9      

მომუშავეთა რიცხოვნობა                      33                          33      

ხარჯები     2 809 200,0         2 413 921,3      

შრომის ანაზღაურება        340 500,0             328 011,6      

საქონელი და მომსახურება        150 700,0             104 604,6      

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება          16 900,0               15 977,3      

მივლინება                800,0                     280,0      

ოფისის ხარჯები          24 000,0               21 908,8      

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები           36 000,0               24 027,8      

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება           73 000,0               42 410,7      

სოციალური უზრუნველყოფა          12 600,0               12 089,6      

სხვა ხარჯები     2 305 400,0         1 969 215,5      

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული        882 400,0             871 631,9      

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული     1 423 000,0         1 097 583,6      

არაფინანსური აქტივები        205 000,0             184 322,7      

ნაშთის ცვლილება                       -                              -        

ზრდა (დაგროვება)                       -                              -        

კლება (გამოყენება)                       -                              -        

ბალანსი                       -                              -        
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შპს - რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო 
 

 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,00     

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები    2 163 160,0           740 500,0              1 422 660,0            1 387 820,9          291 813,4          1 096 007,4      

შემოსულობები    2 163 160,0           740 500,0              1 422 660,0            1 387 820,9          291 813,4          1 096 007,4      

შემოსავლები    2 163 160,0           740 500,0              1 422 660,0            1 387 820,9          291 813,4          1 096 007,4      

სხვა შემოსავლები    2 163 160,0           740 500,0              1 422 660,0            1 387 820,9          291 813,4          1 096 007,4      

გადასახდელები    2 163 160,0           740 500,0              1 422 660,0            1 387 820,9          291 813,4          1 096 007,4      

მომუშავეთა რიცხოვნობა                   128                           7                            121                               -                           -                              -        

ხარჯები    1 929 160,0           732 500,0              1 196 660,0            1 385 321,9          289 314,5          1 096 007,4      

შრომის ანაზღაურება       862 104,0           217 944,0                 644 160,0                681 791,2          102 791,2             579 000,0      

საქონელი და მომსახურება    1 059 256,0           506 756,0                 552 500,0                701 407,6          184 400,2             517 007,4      

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება          45 756,0             45 756,0                                -                    41 990,0             41 990,0                            -        

ოფისის ხარჯები          46 350,0             46 350,0                                -                    34 013,4             34 013,4                            -        

სამედიცინო ხარჯები               700,0                   700,0                                -                          350,0                  350,0                            -        

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან 
დაკავშირებული ხარჯები             5 775,2                5 775,2                                -                      2 068,0               2 068,0                            -        

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 
ხარჯები        918 795,1           366 295,1                 552 500,0                585 663,6             68 656,2             517 007,4      

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება           41 879,7             41 879,7                                -                    37 322,6             37 322,6                            -        

სხვა ხარჯები            7 800,0                7 800,0                                -                      2 123,1               2 123,1                            -        

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

           7 800,0                7 800,0                                -                      2 123,1               2 123,1                            -        

არაფინანსური აქტივები       234 000,0                8 000,0                 226 000,0                    2 499,0               2 499,0                            -        

ნაშთის ცვლილება                      -                            -                                  -                                 -                           -                              -        

ზრდა (დაგროვება)                      -                            -                                  -                                 -                           -                              -        

კლება (გამოყენება)                      -                            -                                  -                                 -                           -                              -        

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

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  1,02   5,42  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები                  7 358 939,0              16 099,0              7 342 840,0                7 314 120,9                2 835,0                 7 311 285,9      

შემოსულობები                  7 358 939,0              16 099,0              7 342 840,0                7 314 120,9                2 835,0                 7 311 285,9      

შემოსავლები                  7 358 939,0              16 099,0              7 342 840,0                7 314 120,9                2 835,0                 7 311 285,9      

სხვა შემოსავლები (ფასიანი წრეები)                  7 358 939,0              16 099,0              7 342 840,0                7 314 120,9                2 835,0                 7 311 285,9      

გადასახდელები                  7 358 940,0              16 100,0              7 342 840,0                7 314 116,5                2 830,6                 7 311 285,9      

მომუშავეთა რიცხოვნობა                                 993                         18                             975                                   -                            -                                    -        

ხარჯები                  7 257 220,0              16 100,0              7 241 120,0                7 212 835,1                2 830,6                 7 210 004,5      

შრომის ანაზღაურება                  5 613 833,0                   233,0              5 613 600,0                5 605 185,3                          -                   5 605 185,3      

საქონელი და მომსახურება                  1 576 887,0              15 867,0              1 561 020,0                1 547 619,6                2 830,6                 1 544 789,0      

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება                        36 960,0              11 640,0                    25 320,0                      26 892,0                1 638,0                       25 254,0      

მივლინება                             560,0                          -                            560,0                            560,0                          -                              560,0      

ოფისის ხარჯები                     654 467,0                4 227,0                  650 240,0                    641 026,9                1 192,6                    639 834,3      

კვების ხარჯები                     839 940,0                          -                    839 940,0                    837 105,6                          -                      837 105,6      

სამედიცინო ხარჯები                          1 380,0                          -                        1 380,0                        1 348,0                          -                           1 348,0      

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები                         26 880,0                          -                      26 880,0                      25 950,4                          -                         25 950,4      

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები                           4 300,0                          -                       4 300,0                        3 598,5                          -                           3 598,5      

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                         12 400,0                          -                      12 400,0                      11 138,1                          -                         11 138,1      

სოციალური უზრუნველყოფა                        62 000,0                          -                      62 000,0                      57 148,7                          -                         57 148,7      

სხვა ხარჯები                          4 500,0                          -                        4 500,0                        2 881,6                          -                           2 881,6      

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

                         4 500,0                          -                        4 500,0                        2 881,6                          -                           2 881,6      

არაფინანსური აქტივები                     101 720,0                          -                    101 720,0                    101 281,4                          -                      101 281,4      

ნაშთის ცვლილება -                                1,0      -                 1,0                                 -                                  4,4                        4,4                                   -        

ზრდა (დაგროვება)  0   0                             -                                  4,4                        4,4                                   -        

კლება (გამოყენება)                                  1,0                        1,0                                 -         0   0                               -        

ბალანსი                                    -                            -                                   -                                     -                            -                                     -        
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ა(ა)იპ - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,0   19 187,7  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები      596 283,4               94 183,4             502 100,0          563 002,9          107 484,3          455 518,6      

შემოსულობები      596 283,4               94 183,4             502 100,0          563 002,9          107 484,3          455 518,6      

შემოსავლები      596 283,4               94 183,4             502 100,0          563 002,9          107 484,3          455 518,6      

სხვა შემოსავლები       596 283,4               94 183,4             502 100,0          563 002,9          107 484,3          455 518,6      

გადასახდელები      623 004,0             120 904,0             502 100,0          543 815,2            88 296,6          455 518,6      

მომუშავეთა რიცხოვნობა                   86                          14                          72                         -                           -                           -        

ხარჯები      603 377,0             104 277,0             499 100,0          525 987,2            73 468,6          452 518,6      

შრომის ანაზღაურება      444 100,0               52 300,0             391 800,0          410 947,2            27 800,0          383 147,2      

საქონელი და მომსახურება      155 277,0               51 977,0             103 300,0          112 567,5            45 668,6            66 898,9      

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება        24 100,0                            -                 24 100,0             23 880,0                         -              23 880,0      

მივლინება          1 000,0                            -                   1 000,0                         -                           -                           -        

ოფისის ხარჯები        81 777,0               45 177,0               36 600,0             69 726,9            43 743,9            25 982,9      

წარმომადგენლობითი ხარჯები          3 000,0                            -                   3 000,0               1 172,0                         -                1 172,0      

კვების ხარჯები        20 000,0                            -                 20 000,0             10 785,9                         -              10 785,9      

სამედიცინო ხარჯები          1 000,0                            -                   1 000,0                  596,0                         -                    596,0      

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 
ხარჯები         11 100,0                            -                 11 100,0               2 275,9                         -                2 275,9      

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება         13 300,0                 6 800,0                 6 500,0               4 130,9              1 924,7              2 206,2      

სოციალური უზრუნველყოფა          4 000,0                            -                   4 000,0               2 472,6                         -                2 472,6      

არაფინანსური აქტივები        19 627,0               16 627,0                 3 000,0             17 828,0            14 828,0              3 000,0      

ნაშთის ცვლილება -      26 720,6      -        26 720,6                            -               19 187,7            19 187,7                         -        

ზრდა (დაგროვება)  0   0                        -               19 187,7            19 187,7                         -        

კლება (გამოყენება)        26 720,6               26 720,6                            -         0   0                     -        

ბალანსი                     -                              -                              -                           -                           -                           -        
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ა(ა)იპ - რაგბის კლუბი რუსთავის ხარები   

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,00     

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები       1 067 342,0            557 342,0                510 000,0               1 006 702,2                 498 590,0             508 112,2      

შემოსულობები       1 067 342,0            557 342,0                510 000,0               1 006 702,2                 498 590,0             508 112,2      

შემოსავლები       1 067 342,0            557 342,0                510 000,0               1 006 702,2                 498 590,0             508 112,2      

სხვა შემოსავლები        1 067 342,0            557 342,0                510 000,0               1 006 702,2                 498 590,0             508 112,2      

გადასახდელები       1 067 342,0            557 342,0                510 000,0               1 006 702,2                 498 590,0             508 112,2      

მომუშავეთა რიცხოვნობა                        24                           -                                 -                                    -                                  -                              -        

ხარჯები       1 051 683,0            541 683,0                510 000,0                   991 282,9                 483 170,7             508 112,2      

შრომის ანაზღაურება           889 440,0            379 440,0                510 000,0                   886 810,8                 378 698,5             508 112,2      

საქონელი და მომსახურება           130 570,0            130 570,0                               -                       88 230,6                   88 230,6                            -        

მივლინება             13 300,0               13 300,0                               -                       13 300,0                   13 300,0                            -        

ოფისის ხარჯები               4 850,0                 4 850,0                               -                         1 009,0                      1 009,0                            -        

სამედიცინო ხარჯები             19 250,0               19 250,0                               -                       19 250,0                   19 250,0                            -        

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები              11 150,0               11 150,0                       11 150,0                   11 150,0                            -        

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 
ხარჯები              12 500,0               12 500,0                               -                         9 546,0                      9 546,0                            -        

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება              69 520,0               69 520,0                       33 975,6                   33 975,6                            -        

სხვა ხარჯები             31 673,0               31 673,0                               -                       22 833,5                   22 833,5                            -        

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

            31 673,0               31 673,0                               -                       22 833,5                   22 833,5                            -        

არაფინანსური აქტივები             15 659,0               15 659,0                               -                       15 419,3                   15 419,3                            -        

ნაშთის ცვლილება                          -                             -                                 -                                    -                                  -                              -        

ზრდა (დაგროვება)                          -                             -                                 -                                    -                                  -                              -        

კლება (გამოყენება)                          -                             -                                 -                                    -                                  -                              -        

ბალანსი                          -                             -                                 -                                 -                           -                              -        
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შპს - საკალათბურთო კლუბი - რუსთავი 1991 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,00     

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები         1 091 620,0              420,0            1 091 200,0                1 089 931,6           420,0            1 089 511,6      

შემოსულობები         1 091 620,0              420,0            1 091 200,0                1 089 931,6           420,0            1 089 511,6      

შემოსავლები         1 091 620,0              420,0            1 091 200,0                1 089 931,6           420,0            1 089 511,6      

სხვა შემოსავლები         1 091 620,0              420,0            1 091 200,0                1 089 931,6           420,0            1 089 511,6      

გადასახდელები         1 091 620,0              420,0            1 091 200,0                1 089 931,6           420,0            1 089 511,6      

მომუშავეთა რიცხოვნობა                          45                      1                             44                                  -                    -                                -        

ხარჯები         1 090 520,0              420,0            1 090 100,0                1 088 831,6           420,0            1 088 411,6      

შრომის ანაზღაურება            227 360,0                     -                 227 360,0                   227 360,0                  -                 227 360,0      

საქონელი და მომსახურება            863 160,0              420,0               862 740,0                   861 471,6           420,0               861 051,6      

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება            685 540,0              330,0               685 210,0                   683 854,0           330,0               683 524,0      

მივლინება                 2 937,0                     -                      2 937,0                        2 936,6                  -                      2 936,6      

ოფისის ხარჯები              13 163,0                     -                   13 163,0                     13 162,0                   13 162,0      

წარმომადგენლობითი ხარჯები                    300,0                     -                         300,0                           299,4                  -                         299,4      

სამედიცინო ხარჯები                 9 900,0                     -                      9 900,0                        9 900,0                      9 900,0      

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან 
დაკავშირებული ხარჯები                  2 682,0                     -                      2 682,0                        2 682,0                  -                      2 682,0      

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 
ხარჯები                  3 482,0                     -                      3 482,0                        3 481,5                  -                      3 481,5      

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება             145 156,0                 90,0               145 066,0                   145 156,0              90,0               145 066,0      

არაფინანსური აქტივები                 1 100,0                     -                      1 100,0                        1 100,0                  -                      1 100,0      

ნაშთის ცვლილება                           -                       -                                -                                    -                    -                                -        

ზრდა (დაგროვება)                           -                       -                                -                                    -                    -                                -        

კლება (გამოყენება)                           -                       -                                -                                    -                    -                                -        

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

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი              34 913,15       

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 
მ.შ. მუნიც. ბიუჯეტი 

შემოსულობები           3 373 456,9                        120 852,0               3 252 604,9               3 404 286,0               211 608,5               3 192 677,6      

შემოსულობები           3 373 456,9                        120 852,0               3 252 604,9               3 404 286,0               211 608,5               3 192 677,6      

შემოსავლები           3 373 456,9                        120 852,0               3 252 604,9               3 404 286,0               211 608,5               3 192 677,6      

სხვა შემოსავლები           2 590 425,0                        120 852,0               3 252 604,9               3 404 286,0               211 608,5               3 192 677,6      

გადასახდელები           3 442 084,9                        189 480,0               3 252 604,9               3 369 372,9               176 695,3               3 192 677,6      

მომუშავეთა რიცხოვნობა                         505                                       -                                505                                  -                                -                                   -        

ხარჯები           3 383 129,9                        188 180,0               3 194 949,9               3 314 826,8               176 095,3               3 138 731,5      

შრომის ანაზღაურება           1 548 905,0                          15 240,0               1 533 665,0               1 531 495,4                 12 878,5               1 518 616,9      

საქონელი და მომსახურება           1 690 543,0                        168 140,0               1 522 403,0               1 645 471,3               158 678,3               1 486 793,0      

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
ანაზღაურება 

          1 259 499,0                          72 655,0               1 186 844,0               1 248 530,8                 70 870,8               1 177 659,9      

მივლინება                   3 051,0                                100,0                       2 951,0                       2 917,3                         45,0                       2 872,3      

ოფისის ხარჯები              242 270,0                          18 710,0                   223 560,0                   222 219,1                 12 894,4                   209 324,7      

წარმომადგენლობითი ხარჯები                10 404,0                             4 705,0                       5 699,0                     10 296,6                   4 697,6                       5 599,0      

სამედიცინო ხარჯები                   4 390,0                                300,0                       4 090,0                       4 352,7                       266,5                       4 086,2      

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და 
პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები                    3 760,0                                       -                         3 760,0                           423,0                              -                             423,0      

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და 
მოვლა-შენახვის ხარჯები                 25 220,0                             1 000,0                     24 220,0                     20 649,6                              -                       20 649,6      

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება               141 949,0                          70 670,0                     71 279,0                   136 082,3                 69 904,0                     66 178,3      

სოციალური უზრუნველყოფა                   6 170,0                                       -                         6 170,0                       6 072,2                              -                         6 072,2      

სხვა ხარჯები              137 511,9                             4 800,0                   132 711,9                   131 788,0                   4 538,5                   127 249,5      

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 
არის კლასიფიცირებული 

             137 511,9                             4 800,0                   132 711,9                   131 788,0                   4 538,5                   127 249,5      

არაფინანსური აქტივები                58 955,0                             1 300,0                     57 655,0                     54 546,1                       600,0                     53 946,1      

ნაშთის ცვლილება -            68 628,00      -                 68 628,00                                  -                     34 913,15               34 913,15                                  -        

ზრდა (დაგროვება)  0   0                              -                     34 913,15               34 913,15                                  -        

კლება (გამოყენება)              68 628,00                        68 628,00                                  -         -   -                              -        

ბალანსი                             -                                         -                                    -                                    -                                -                                    -        
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ა(ა)იპ - გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი  

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,12   8 006,51  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები            920 700,0                    88 400,0                 832 300,0                  879 345,8              53 430,3            825 915,6      

შემოსულობები            920 700,0                    88 400,0                 832 300,0                  879 345,8              53 430,3            825 915,6      

შემოსავლები            920 700,0                    88 400,0                 832 300,0                  879 345,8              53 430,3            825 915,6      

სხვა შემოსავლები            920 700,0                    88 400,0                 832 300,0                  879 345,8              53 430,3            825 915,6      

გადასახდელები               930 036                       97 736                    832 300                  880 675,4              54 759,9            825 915,6      

მომუშავეთა რიცხოვნობა                         95                                 95                                 -                             -                             -        

ხარჯები            841 336,0                    91 836,0                 749 500,0                  794 896,7              51 735,6            743 161,1      

შრომის ანაზღაურება            635 210,0                    11 236,0                 623 974,0                  630 170,8                 6 197,1            623 973,7      

საქონელი და მომსახურება            200 816,0                    77 100,0                 123 716,0                  159 422,8              42 038,5            117 384,3      

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება              76 660,0                    31 950,0                   44 710,0                    75 936,1              31 254,5              44 681,6      

მივლინება                6 300,0                      6 300,0                                -                         2 760,0                 2 760,0                           -        

ოფისის ხარჯები              88 936,0                    23 750,0                   65 186,0                    64 479,5                 4 629,7              59 849,8      

წარმომადგენლობითი ხარჯები                1 500,0                      1 500,0                                -                                   -                             -                             -        

სამედიცინო ხარჯები                1 500,0                         900,0                         600,0                                 -                             -                             -        

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 
ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები                 6 900,0                      2 500,0                      4 400,0                       6 112,4                 1 714,3                4 398,1      

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 
ხარჯები               10 780,0                      5 700,0                      5 080,0                       4 772,5                           -                  4 772,5      

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                 8 240,0                      4 500,0                      3 740,0                       5 362,3                 1 680,0                3 682,3      

სოციალური უზრუნველყოფა                    410,0                                -                           410,0                          407,1                           -                      407,1      

სხვა ხარჯები                4 900,0                      3 500,0                      1 400,0                       4 896,0                 3 500,0                1 396,0      

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

               4 900,0                      3 500,0                      1 400,0                       4 896,0                 3 500,0                1 396,0      

არაფინანსური აქტივები              88 700,0                      5 900,0                   82 800,0                    85 778,7                 3 024,3              82 754,4      

ნაშთის ცვლილება -              9 336,0      -               9 336,0                                -        -               1 329,6      -         1 329,6                           -        

ზრდა (დაგროვება)  0   0                            -         0   0                       -        

კლება (გამოყენება)                9 336,0                      9 336,0                                -                         1 329,6                 1 329,6                           -        

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

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,00   321,41  

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები          378 500,0            2 600,0                375 900,0           376 584,0            1 021,0          375 561,6      

შემოსულობები          378 500,0            2 600,0                375 900,0           376 584,0            1 021,0          375 561,6      

შემოსავლები          378 500,0            2 600,0                375 900,0           376 584,0            1 021,0          375 561,6      

სხვა შემოსავლები          378 500,0            2 600,0                375 900,0           376 584,0            1 021,0          375 561,6      

გადასახდელები          378 501,4            2 601,4                375 900,0           376 262,6                701,0          375 561,6      

მომუშავეთა რიცხოვნობა                        55                        4                              51                         51                       -                          51      

ხარჯები          372 201,4            2 601,4                369 600,0           369 962,6                701,0          369 261,6      

შრომის ანაზღაურება          310 710,0            1 700,0                309 010,0           309 005,3                       -            309 005,3      

საქონელი და მომსახურება            60 991,4                901,4                   60 090,0              60 457,3                701,0            59 756,3      

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება               1 550,0                       -                       1 550,0                1 550,0                       -                 1 550,0      

ოფისის ხარჯები            49 331,4                401,4                   48 930,0              49 219,4                301,0            48 918,4      

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 
ხარჯები                1 300,0                       -                       1 300,0                1 007,8                       -                 1 007,8      

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                8 810,0                500,0                     8 310,0                8 680,1                400,0               8 280,1      

სხვა ხარჯები                  500,0                       -                          500,0                   500,0                       -                    500,0      

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

                 500,0                       -                          500,0                   500,0                       -                    500,0      

არაფინანსური აქტივები               6 300,0                       -                       6 300,0                6 300,0                       -                 6 300,0      

ნაშთის ცვლილება -                    1,4      -             1,4                               -                     321,4                320,0                         -        

ზრდა (დაგროვება)  0   0                           -                     321,4                320,0                         -       

კლება (გამოყენება)                       1,4                    1,4                               -         0   0                     -        

ბალანსი                         -                         -                                 -                            -                         -                           -        
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ა(ა)იპ - რუსთავის ისტორიული მუზეუმი 
  

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,0   4 266,8  

დასახელება წლის გეგმა 

მ.შ. 
საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 

მ.შ. 
საკუთარი 
სახსრები 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები      334 500,0            9 000,0          325 500,0              290 190,8            3 351,6            286 839,2      

შემოსულობები      334 500,0            9 000,0          325 500,0              290 190,8            3 351,6            286 839,2      

შემოსავლები      334 500,0            9 000,0          325 500,0              290 190,8            3 351,6            286 839,2      

სხვა შემოსავლები (მუნიციპალური დაფინანსება და საკუთარი 
სახსრები)      334 500,0            9 000,0          325 500,0              290 190,8            3 351,6            286 839,2      

გადასახდელები      309 883,6          11 883,6          298 000,0              288 807,6            1 968,4            286 839,2      

მომუშავეთა რიცხოვნობა                   42                     15                        27                             -                         -                             -        

ხარჯები      269 883,6          11 883,6          258 000,0              256 224,6            1 968,4            254 256,3      

შრომის ანაზღაურება      205 300,0            2 000,0          203 300,0              202 251,7                680,0            201 571,7      

საქონელი და მომსახურება        63 483,6            9 383,6            54 100,0                53 740,0            1 155,4              52 584,6      

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება        20 000,0                       -              20 000,0                20 000,0                       -                20 000,0      

ოფისის ხარჯები        31 283,6            4 783,6            26 500,0                27 275,1            1 130,0              26 145,1      

წარმომადგენლობითი ხარჯები          2 500,0                       -                 2 500,0                   1 400,0                       -                   1 400,0      

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 
ხარჯები               800,0                800,0                         -                          25,4                  25,4                           -        

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება           8 900,0            3 800,0               5 100,0                   5 039,5                       -                   5 039,5      

სოციალური უზრუნველყოფა              500,0                       -                    500,0                             -                         -                             -        

სხვა ხარჯები              600,0                500,0                  100,0                      233,0                133,0                    100,0      

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

             600,0                500,0                  100,0                      233,0                133,0                    100,0      

არაფინანსური აქტივები        40 000,0                       -              40 000,0                32 582,9                       -                32 582,9      

ნაშთის ცვლილება        24 616,4      -     2 883,6            27 500,0                   1 383,2            1 383,2                           -        

ზრდა (დაგროვება)        24 616,4       0        27 500,0                   1 383,2            1 383,2                           -        

კლება (გამოყენება)  0        2 883,6       0   0   0                       -        

ბალანსი                     -                         -                           -                               -                         -                             -        
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ა(ა)იპ - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი 

შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი  0,0    37 413,9   

დასახელება წლის გეგმა 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. მიზნობრივი 
ტრანსფ. 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

წლის ფაქტი 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. მიზნობრივი 
ტრანსფ. 

მ.შ. მუნიც. 
ბიუჯეტი 

შემოსულობები     451 480,3          74 780,3          295 800,0          80 900,0          443 764,9          81 060,0            292 875,2          69 829,6      

შემოსულობები     451 480,3          74 780,3          295 800,0          80 900,0          373 084,9          10 380,0            292 875,2          69 829,6      

შემოსავლები     451 480,3          74 780,3          295 800,0          80 900,0          373 084,9          10 380,0            292 875,2          69 829,6      

სხვა შემოსავლები     451 480,3          74 780,3          295 800,0          80 900,0          373 084,9          10 380,0            292 875,2          69 829,6      

გადასახდელები     451 900,0          75 200,0          295 800,0          80 900,0          406 770,6          44 065,8            292 875,2          69 829,6      

მომუშავეთა რიცხოვნობა                   62                        7                       46                        9                         -                         -                             -                         -        

ხარჯები     450 781,0          75 200,0          295 800,0          79 781,0          405 651,6          44 065,8            292 875,2          68 710,6      

შრომის ანაზღაურება        87 720,0          18 060,0            57 100,0          12 560,0            77 314,9          11 680,0              56 400,0            9 234,9      

საქონელი და მომსახურება     363 061,0          57 140,0          238 700,0          67 221,0          328 336,7          32 385,8            236 475,2          59 475,7      

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ 
პირთა ანაზღაურება 

    305 981,0          51 340,0          211 500,0          43 141,0          280 824,3          28 740,0            210 377,7          41 706,6      

ოფისის ხარჯები        23 340,0            1 400,0            12 800,0            9 140,0            21 346,6                       -                12 244,7            9 101,9      

სამედიცინო ხარჯები        20 340,0                500,0              5 900,0          13 940,0            13 567,0                       -                  5 899,8            7 667,2      

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა 
და მოვლა-შენახვის ხარჯები         13 200,0            3 900,0              8 300,0            1 000,0            12 445,4            3 645,8                7 799,7            1 000,0      

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება              200,0                       -                    200,0                       -                    153,4                       -                      153,4                       -        

არაფინანსური აქტივები          1 119,0                       -                           -              1 119,0              1 119,0                       -                             -              1 119,0      

ნაშთის ცვლილება -           419,7      -        419,7                         -                         -              36 994,2          36 994,2                           -                         -        

ზრდა (დაგროვება)  0   0                     -                         -              36 994,2          36 994,2                           -                         -        

კლება (გამოყენება)             419,7                419,7                         -                         -         0   0                       -                         -        

ბალანსი                    -                         -                           -                         -                           -                         -                             -                         -        
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შენიშვნა: არსებული თავისუფალი ნაშთი   

დასახელება წლის გეგმა წლის ფაქტი 

შემოსულობები          439 800,0           428 533,0      

შემოსულობები          439 800,0           428 533,0      

შემოსავლები          439 800,0           428 533,0      

სხვა შემოსავლები          460 300,0           428 533,0      

გადასახდელები          439 800,0           428 533,0      

მომუშავეთა რიცხოვნობა                        35                         35      

ხარჯები          435 856,0           424 589,0      

შრომის ანაზღაურება          281 176,0           269 915,4      

საქონელი და მომსახურება          148 480,0           148 475,0      

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება                  500,0                   500,0      

ოფისის ხარჯები            51 999,0             51 998,8      

კვების ხარჯები            75 296,0             75 295,4      

სამედიცინო ხარჯები               9 335,0                9 334,1      

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული 
ხარჯები                2 500,0                2 499,3      

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                3 050,0                3 048,0      

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                5 800,0                5 799,5      

სოციალური უზრუნველყოფა               6 200,0                6 198,5      

არაფინანსური აქტივები               3 944,0                3 944,0      

ნაშთის ცვლილება                         -                                -        

ზრდა (დაგროვება)                         -                                -        

კლება (გამოყენება)                         -                                -        

ბალანსი                         -                                -        

 

 

 


