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ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 

ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების ანგარიშის მიმოხილვა 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2019 წლის დამტკიცებულმა გეგმამ 

შეადგინა 42,729.1 ათ. ლარი, (ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N80 24.12.2018წ. დადგენილების 

თანახმად; სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016516), განხორციელებული ცვლილებების 

გათვალიწინებით ბიუჯეტის პარამეტრები დაზუსტდა და განისაზღვრა 60,991.2 ათ. ლარით. 

 

დასახელება 

2018 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

2019 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2019 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შემოსავლები 5,392.8 11,349.2 7,271.5 

გადასახადები 218.2 9,600.0 4,801.9 

გრანტები 3,921.6 547.8 665.3 

სხვა შემოსავლები 1,253.0 1,201.4 1,804.3 

ხარჯები 6,761.6 10,115.7 7,227.8 

შრომის ანაზღაურება 862.1 3,487.3 3,220.4 

საქონელი და მომსახურება 856.3 3,391.7 2,157.5 

პროცენტი 60.1 36.1 36.1 

სუბსიდიები 4,233.9 621.8 579.1 

გრანტი   4.0 3.8 

სოციალური უზრუნველყოფა 513.0 925.4 656.1 

სხვა ხარჯები 236.3 1,649.5 574.8 

საოპერაციო სალდო -1,368.8 1,233.5 43.6 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 689.3 9,072.5 2,425.0 

ზრდა 831.1 9,172.5 2,519.4 

კლება 141.8 100.0 94.4 

მთლიანი სალდო -2,058.1 -7,839.1 -2,381.4 

ფინანსური აქტივების ცვლილება -2,247.0 -8,052.0 -2,594.2 

კლება 2,247.0 8,052.0 2,594.2 

ვალუტა და დეპოზიტები 2,247.0 8,052.0 2,594.2 

ვალდებულებების ცვლილება -188.9 -212.9 -212.8 

კლება 188.9 212.9 212.8 

საშინაო 188.9 212.9 212.8 

ბალანსი 0.0 0.0 0.0 

 



 

 
2 

შემოსულობები 

 

 

 

 

2019 წლის ბიუჯეტში შემოსავლების სახით მობილიზებულია 7,365.9 ათ. ლარი, რაც 3 თვის საპროგნოზო 

მაჩვენებლის 52 პროცენტია. 

გადასახადების სახით მობილიზებულია 4,801.9 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 50 პროცენტია, მათ 

შორის: 

• საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით განსაზღვრული გეგმა 

საწარმოთა მიერ დაზუსტებული დეკლარირების გამო (-63.8) ათ. ლარს შეადგენს. 

• უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით შემოსულია 5.4 ათ. ლარი, 

რაზეც საპროგნოზო მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული. 

• ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 2.6 ათ. ლარი, 

რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (5.0 ათ. ლარი) 53 პროცენტია. 

• სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით შემოსულია 1.0 ათ. ლარი, 

რაზეც საპროგნოზო მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული. 

• არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით მობილიზებულია 124.0 ათ. 

ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (95.0 ათ. ლარი) 130 პროცენტია. 
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• დამატებითი ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზირებულია 4,732.6 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (8,500.0 ათ. ლარი) 56 პროცენტია. 

გრანტების სახით მობილიზებულია 665.3 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 121 პროცენტია, მათ შორის: 

• მიზნობრივი ტრანსფერის სახით მობილიზებულია 304.3 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (186.8 ათ. ლარი) 162 პროცენტია. 

• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მობილიზებულია 361.0 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (361.0 ათ. ლარი) 100 პროცენტია. 

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 1,804.3 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1,201.4 ათ. ლარი) 

150  პროცენტია (იხ. ცხრილი 2). 

ცხრილი 2.  სხვა შემოსავლები 

ათასი ლარი 

დასახელება გეგმა ფაქტი % 

სხვა შემოსავლები 1,201.4 1,804.3 150 

შემოსავლები საკუთრებიდან 97.0 173.3 179 

პროცენტები 70.0 109.9 157 

დივიდენდები 2.0 5.2 258 

რენტა 25.0 58.2 233 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                      15.0 31.6 211 

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

გადაცემიდან 
10.0 26.6 266 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 664.4 620.2 93 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 660.4 618.5 94 

სანებართვო მოსაკრებელი 10.0 56.7 567 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.4 0.4 100 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 450.0 375.0 83 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის 

დასუფთავებისათვის 
200.0 186.3 93 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 4.0 1.8 44 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 4.0 1.8 44 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები  350.0 754.9 216 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 90.0 255.9 285 

 

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 94.4 ათ. ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 

(100.0 ათ. ლარი) 94 პროცენტია, სადაც 100% მიწის გაყიდვის შემოსავლიდან არის. 
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გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2019 წლის 3 თვის ხარჯვითი ნაწილის 

გეგმამ შეადგინა 19,501.1 ათ. ლარი, მთლიანმა საკასო ხარჯმა - 9,960.1 ათ. ლარი. კონკრეტული მუხლების 

მიხედვით: შრომის ანაზღაურება დაფინანსდა გეგმის - 92%–ით, საქონელი და მომსახურება - 64%-ით, სასესხო 

ვალდებულებების პროცენტი - 100%-ით, სუბსიდია - 93%–ით, გრანტი  - 95%-ით, სოციალური უზრუნველყოფა – 

71%-ით, სხვა ხარჯები - 35%-ით, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 27%-ით, ვალდებულებების კლება - 100%-ით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შრომის ანაზღაურება
32%

საქონელი და

მომსახურება
22%

პროცენტი
0%

სუბსიდიები
6%

გრანტი
0%

სოციალური

უზრუნველყოფა
7%

სხვა ხარჯები
6%

არაფინანსური

აქტივების ზრდა
25%

ვალდებულებების

კლება
2%



 

 
5 

გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2019 წლის 3 თვის ხარჯვითი ნაწილის 

გეგმამ შეადგინა 19,288.2 ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ 9,747.2 ათ. ლარი, გეგმის 51%. 

საერთო დანიშნულების მომსახურება დაფინანსდა გეგმის - 81%, თავდაცვა - 81%, ეკონომიკურ საქმიანობა - 

32%, გარემოს დაცვაზე - 73%, საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე - 32%, განათლება, დასვენება, კულტურასა და 

რელიგიაზე - 64% და ჯანდაცვასა და  სოციალურ დაცვაზე - 73%. 
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ათას ლარებში 

დასახელება 
2018 წლის 3 

თვის ფაქტი 

2019 წლის 3 თვე 

გეგმა ფაქტი 

1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 1 336,8     1,755.4     1,413.2     

2. თავდაცვა და უსაფრთხოება 57,3     75.2     60.9     

3. ეკონომიკური საქმიანობა 895,4     6,130.0     1,985.5     

4. გარემოს დაცვა 860,1     1,439.9     1,049.6     

5. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 896,7     3,722.0     1,188.6     

6. განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 2 911,8 5,125.2 3,291.7 

7. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 634,5 1,040.5 757.7 

ჯამი 7 592,6     19,288.2     9,747.2     

 
 
 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 

დასახელება 
2019 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2019 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,755.4     1,413.2     81 

წარმომადგენლობითი ორგანო 403.8     336.6     83 

აღმასრულებელი ორგანო 1,184.7     944.2     80 

სარეზერვო ფონდი 60.0     52.9     88 

თვითმმართველობის ვალდებულებების დაფარვა (პროცენტი) 38.1     36.1     95 

რუსთავის მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 31.3     26.1     83 

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა 12.5     12.5     100 

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა 20.0     0.0     0 

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა 5.0     4.9     98 

 

 

თავდაცვა 

დასახელება 
2019 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2019 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

თავდაცვა 75.2     60.9     81 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 75.2     60.9     81 
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ეკონომიკური საქმიანობა 

დასახელება 
2019 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2019 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

ეკონომიკური საქმიანობა 6,130.0     1,985.5     32 

გზების რეაბილიტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 3,698.0     1,414.4     38 

გზების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 2,155.7     318.0     15 

მუნიციპალური ავტოტრასპორტის განვითარება 276.4     253.1     92 

 

 

 

გარემოს დაცვა 

დასახელება 
2019 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2019 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

გარემოს დაცვა 1,439.9     1,049.6     73 

ქალაქის ეკოლოგიისა და ინფრასტრუქტურის მოვლა/პატრონობა 1,372.3     1,038.0     76 

წყლისა და სანიაღვრე/საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია 67.6     11.6     17 

 

 

 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 

დასახელება 
2019 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2019 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 3,722.0     1,188.6     32 

ბინათმშენებლობა 1,203.8     407.9     34 

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 349.5     230.6     66 

ამხანაგობების ხელშეწყობა 378.2     101.1     27 

საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია (ტრანსფერი) 80.0     76.2     95 

საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია  396.1     0.0     0 

კომუნალური მეურნეობის განვითარება 359.8     148.3     41 

სკვერების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია (ტრანსფერი) 109.1     104.4     96 

სკვერების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია 250.8     43.9     18 

გარე განათება 552.2     297.6     54 

ქ. რუსთავის გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯი 552.2     297.6     54 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯების საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 1,606.2     334.8     21 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია (სპეც. 

ტრანსფერი) 
668.3     123.5     18 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 352.0     75.7     21 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 349.6     135.0     39 

ტექ.ზედამხედველობის ხარჯი (ადგილობრივი) 150.0     0.0     0 

ექსპერტიზის ხარჯები 86.3     0.7     1 
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განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 

დასახელება 
2019 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2019 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

განათლება 2,193.7     1,649.5     75 

სკოლამდელი განათლება 2,086.7     1,618.9     78 

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 1,481.6     1,299.4     88 

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილირტაცია (სპეც. ტრანსფერი) 364.6     174.4     48 

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილირტაცია  (ადგილობრივი) 106.7     43.6     41 

ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი" 133.8     101.5     76 

ზოგადი განათლება 107.0     30.5     29 

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/ 

რეაბილიტაცია  (სპეც. ტრანსფერი) 
60.9     30.5     50 

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/ 

რეაბილიტაცია (ადგილობრივი) 
46.1     0.0     0 

დასვენება, კულტურა და რელიგია 2,931.5     1,642.2     56 

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1,676.6     769.0     46 

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 275.4     217.8     79 

რაგბის კლუბი "რუსთავის ხარები" 86.4     86.4     100 

საკალათბურთო კლუბი "რუსთავი 1991" 230.2     221.6     96 

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია 

(ადგილობრივი) 
930.2     94.0     10 

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია (სპეც. 

ტრანსფერი) 
154.4     149.2     97 

მომსახურება კულტურის სფეროში 622.3     415.7     67 

კულტურის სახლები (თეატრის დაფინანსება) 295.9     186.5     63 

მუზეუმის ხელშეწყობა 101.6     48.6     48 

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 90.2     80.4     89 

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება 134.7     100.3     74.4     

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 28.8     18.0     63 

ინიციატივების თანადაფინანსება 25.8     18.0     70 

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა 3.0     0.0     0 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 603.8     439.5     73 

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები 108.1     25.2     23 

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება 495.7     414.3     84 

 

 

ჯანმრთელობა და სოციალური დაცვა 

დასახელება 
2019 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2019 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 74.4     64.2     86 

საზ. ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველოფის ცენტრის 

დაფინანსება 
74.4     64.2     86 

სოციალური დაცვა 966.1     693.6     72 

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 85.0     68.2     80 

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება 75.0     61.5     82 

დიალიზით დაავადებულთა დახმარება 10.0     6.7     67 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 96.9     34.2     35 
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დასახელება 
2019 წლის 

პერიოდის 

გეგმა 

2019 წლის 

პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 

% 

აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე ბავშვთა 

რეაბილიტაციის პროგრამა 
60.0     0.6     1 

შშმ პირთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (კომუნალურის დაფინანსება) 35.0     32.5     93 

მკვეთრად შშმ ტოტალურ უსინათლოთა გამცილებელი 1.9     1.1     58 

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 393.8     297.4     76 

მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა 111.8     94.9     85 

მინიმალური სასურსათო პროგრამა 281.3     201.9     72 

უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება 0.6     0.6     100 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 65.3     53.4     82 

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 60.0     50.8     85 

სოციალური დახმარების პროგრამა 3.3     2.6     79 

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემისან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი 

ცხოვრების მხარდამჭერი პროგრამა 
2.0       0 

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები სოციალური დაცვის სფეროში 325.1     240.3     74 

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება (მიზნობრივი ტრანსფერი) 1.8     1.2     67 

მარტოხელა სოციალურად დაუცველთა  სარიტუალო მომსახურება 0.6     0.5     75 

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათები სასმელი წყლისა და ჩამდინარე 

წყლების გადასახადზე 
16.1     12.6     78 

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 75.1     53.2     71 

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამა 181.5     124.4     69 

სტუდენტთა სოციალური დახმარება 50.0     48.4     97 

 

 

სარეზერვო ფონდის განაწილება 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 3 თვის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის გეგმა იყო 60.0 ათ. 

ლარი, ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 52.9 ათ. ლარი. 

N ღონისძიებების დასახელება 
თანხა 

(ათ. ლარები) 

1 
შპს "ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. მერაბ კურტანიძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.4 

2 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ზურაბ ლაცაბიძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
2.0 

3 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა-ოფთალმიჯი"-ის სახელზე მოქ. ოთარ მიქაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.5 

4 
შპს "ჯორჯიან მედიქალ სერვისი"-ის სახელზე მოქ. ომარ მათიაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი ჟანგბადის კონცენტრატორის შესაძენად 
1.6 

5 
შპს "სხივი"-ის სახელზე მოქ. მარინე მანძულაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.5 

6 

შპს "თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი"-ის სახელზე სამართლის სკოლის სამართლის საბაკალავრო 

აკადემიური პროგრამის მეოთხე კურსის სტუდენტის ქეთევან გორდეზიანის 2018-2019 სასწავლო წლის 

სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 

0.5 

7 

სსიპ -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი-ის სახელზე ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების 

ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მეოთხე კურსის სტუდენტის ნინო ხეტეშვილის 

2018-2019 სასწავლო წლის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 

0.8 
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N ღონისძიებების დასახელება 
თანხა 

(ათ. ლარები) 

8 

შპს "კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი"-ს სახელზე სამართლის ფაკულტეტის 

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მესამე კურსის სტუდენტის ლიკა 

ტარუღაშვილის 2018-2019 სასწავლო წლის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად 

0.8 

9 
ELIT MODEL LOOK WORLD 2018 საერთაშორისო სამოდელო კონკურსი -შპს "ექსპრეს ტური"-ის სახელზე მოქ. 

მარიამ გეჩუაშვილის მგზავრობის საფასურის ასანაზღაურებლად 
1.5 

10 

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

ფატიმა გოგიჩაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 

0.5 

11 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ნინო ფაშალიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.6 

12 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა "ოფთალმიჯი"-ის სახელზე მოქ. ნიკოლოზ შავაძის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1.5 

13 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მიმოზა ქირიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.8 

14 
შპს "ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი"-ის სახელზე მოქ. თამაზი თოფურიას 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0.6 

15 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამაზ ბერიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

16 
შპს  "მანანა შეროზიას თვალის კლინიკა"-ის სახელზე მოქ. მარიამი მიქელაძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.4 

17 
სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი"-ის სახელზე მოქ. ნინი უჩავას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1.0 

18 
შპს "ჰეპატოლოგიური კლინიკა ჰეპა"-ს სახელზე მოქ. ვეფხია ლომიძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
0.3 

19 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მაყვალა მთიბელაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.4 

20 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნინო ბუთხუზის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.7 

21 
ააიპ "ჯოენის სამედიცინო ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. გიორგი მეჟლუმიანის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  
1.0 

22 
 შპს "ახალი მზერა"-ს სახელზე მოქ. მერი ხუციშვილი-სიბაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

23 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მადონა ყანჩაველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

24 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მადონა ყანჩაველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.0 

25 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მადონა ყანჩაველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

26 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. როზა ქათამაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.4 

27 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ტარიელ კანდელაკის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.3 

28 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა "ოფთალმიჯი"-ის სახელზე მოქ. ჯემალ ავალიანის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1.2 

29 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. შოთა კაპანაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

30 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. იური წიკლაურის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1.0 

31 
შპს "გლობალმედი"-ის სახელზე მოქ. გია ბარბაქაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1.0 

32 შპს "პერსონალიზებული მედიცინის ინსტიტუტი"-ის სახელზე მოქ. ჯემალ გოგოლაურის 1.5 
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N ღონისძიებების დასახელება 
თანხა 

(ათ. ლარები) 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

33 
შპს "რეგიონული ჰოსპიტალი"-ის  სახელზე მოქ. მზევინარი იმედაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

34 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს მოქ. მერაბი ბუხრაშვილის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.8 

35 

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

ინსტიტუტი"-ის  სახელზე მოქ. ნატო შავგულიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0.2 

36 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. შოთა მაისურაძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1.2 

37 
სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი"-ის სახელზე მოქ. ნინო თოთლაძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

38 

შპს "მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. გიორგი 

ბარბაქაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 

1.5 

39 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. დაჩი ხუროშვილის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.6 

40 
შპს "თბილისის გულის ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. მიხეილ დავაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1.5 

41 

სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ის 

სახელზე მოქ. სოფიო მარგიანის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1.2 

42 
შპს "თბილისის ზღვის ჰოსპიტალი"-ის სახელზე მოქ. ლილი ხარაიშვილის  ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1.0 

43 

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

ინსტიტუტი"-ის  სახელზე მოქ.მარინე ბერაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0.4 

44 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნესტანი ნოზაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 

მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.3 

45 
შპს "იოანე მოწყალეს სახელობის პრივატ კლინიკა"-ის სახელზე მოქ. გიორგი ჯავახიშვილის  

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1.5 

46 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ვაჟა მაისურაძის   ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.3 

47 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ზაირა მაისურაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.0 

48 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ელგიზი ფერაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.9 

49 

შპს "აკად. გ. ცაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. თამაზ 

ლომთაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 

ასანაზღაურებლად 

1.0 

50 
შპს "ავერსი ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზაირა მაისურაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

51 
შპს "განათლება +"-ის სახელზე  მარინე ადუაშვილის ფარმაცევტის სასწავლო კურსის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
0.8 

52 
შპს "განათლება +"-ის სახელზე  თინათინ გრძელიშვილის ფარმაცევტის სასწავლო კურსის საფასურის 

ასანაზღაურებლად 
0.8 

53 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. როლანდ ღვინერიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.7 

54 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დავით ჩუტკერაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 
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55 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნინა ფოცხიშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.0 

56 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ალექსანდრე იმედაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.2 

57 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ვალერიან ხუციშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

58 
შპს "ნეიროენერგეტიკისა და მეტაბოლიზმის ცენტრი"-ის სახელზე მოქ. დაჩი ხუროშვილის   

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1.3 

59 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა ტატურაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.5 

60 

შპს "აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-

ის სახელზე მოქ. ნინო კენჭაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0.4 

61 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი სარიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
1.6 

62 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამარ შეყილაძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 

ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

63 

შპს "ბიტ-ტრეველი"-ის სახელზე ქ. რუსთავის მე-12 საჯარო სკოლის 7 მოსწავლის  ელინა ნასიბოვა, 

ეკატერინე კოლჩინა, ნიკოლოზ გოგოლაძე, გიორგი გოგილაშვილი, თინათინი ძაბუნიძე, ლილიანა 

დარსალი, მარიამ დოკაძე მგზავრობის საფასურის ასანაზღაურებლად ისრაელში ქიმიის კონფერენციაში 

მონაწილეობის მისაღებად 

2.3 

64 
სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი-ის  სახელზე გურამ პაპაშვილისათვის 

სტომატოლოგიურ ფაკულტეტზე  სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად. 
0.5 

65 

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი-ის სახელზე ნინო ყალაგაშვილისათვის სატრანსპორტო და 

მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის საფასურის ასანაზღაურებლად. 

0.8 

66 
"ლურჯი მარკეტი"-ში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეებისათვის დახმარების 

გაწევის მიზნით 
5.8 

67 
სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი"-ის სახელზე მოქ. დავით სახვაძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

68 
სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი"-ის სახელზე მოქ. ნინა სახვაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 

სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

69 
სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი"-ის სახელზე მოქ. გიორგი სახვაძის ჯანმრთელობისათვის 

აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 
0.1 

70 
2008 წლის ომის დროს ოსი სეპარატისტების მიერ მოკლული ლევანი ჯიხაშვილის ნეშტის გადმოსვენების 

მიზნით 
1.5 

სულ 52.9 
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განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 

 

2019 წლის 3 თვის მდგომარეობით გაფორმებულ იქნა 79 ხელშეკრულება საერთო ღირებულებით 7 735.2 ათ. 

ლარი. მათ შორის: 

➢ გამარტივებული შესყიდვის შედეგად - 44 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 313.2 ათ ლარი, მათ შორის: 

• გამარტივებული შესყიდვა (მონეტარული ზღვრების გათვალისწინებით და კანონით გათვალისწინებული 

სხვა შემთხვევა) – 38 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 69.5 ათ. ლარი. 

• გადაუდებელი აუცილებლობის ფარგლებში - 2 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 14.8 ათ. ლარი. 

• ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში - 4 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 229.0ათ ლარი. 

➢ ელექტრონული ტენდერის შედეგად - 30 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 6 917.3 ათ. ლარი. 

➢ კონსოლიდირებული ტენდერის შედეგად - 5 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 504.8 ათ. ლარი. 

 

 

 

 

ელექტრონული 

ტენდერი

89%

კონსოლიდირებული 

ტენდერი

7%

მონეტარული 

ზღვრებით

1%

გადაუდებელი 

აუცილებლობი

0%

ექსკლუზიური 

უფლებამოსილები

3%

გამარტივებული 

შესყიდვა

5%


