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ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 3 თვის მონაცემები 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2021 წლის დამტკიცებულმა გეგმამ შეადგინა 50 603,2 

ათ. ლარი, (ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N223 17.12.2020წ. დადგენილების თანახმად; 

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016659, განხორციელებული ცვლილებების გათვალიწინებით 

ბიუჯეტის პარამეტრები დაზუსტდა და განისაზღვრა 59 750,0 ათ. ლარით. 

დასახელება 
2020 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

2021 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2021 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შემოსავლები 9 188,3 13 884,2 8 778,7 

გადასახადები 6 250,0 10 762,3 6 450,5 

გრანტები 1 801,6 2 080,9 1 065,9 

სხვა შემოსავლები 1 136,6 1 041,0 1 262,3 

ხარჯები 8 482,7 12 866,3 9 207,8 

შრომის ანაზღაურება 3 779,1 4 386,5 4 142,2 

საქონელი და მომსახურება 2 599,2 4 334,3 2 377,2 

პროცენტი 13,6 185,0 3,6 

სუბსიდიები 909,8 1 666,0 1 399,3 

გრანტი 0,0 5,2 5,0 

სოციალური უზრუნველყოფა 674,9 1 009,7 641,7 

სხვა ხარჯები 506,1 1 279,7 638,9 

საოპერაციო სალდო 705,6 1 017,9 -429,1 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 696,2 3 700,0 1 304,0 

ზრდა 3 197,2 3 800,0 1 692,7 

კლება 501,0 100,0 388,7 

მთლიანი სალდო -1 990,6 -2 682,1 -1 733,1 

ფინანსური აქტივების ცვლილება -2 142,8 -2 726,1 -1 777,0 

კლება 2 142,8 2 726,1 1 777,0 

ვალუტა და დეპოზიტები 2 142,8 2 726,1 1 777,0 

ვალდებულებების ცვლილება -152,2 -44,0 -43,9 

კლება 152,2 44,0 43,9 

საშინაო 152,2 44,0 43,9 

ბალანსი 0,0 0,0 0,0 
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შემოსულობები 

 

2021 წლის ბიუჯეტში შემოსავლების სახით მობილიზებულია 8 778,7 ათ. ლარი, რაც 3 თვის საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (13 884,2 ათ. ლარი) 63 პროცენტია. 

გადასახადების სახით მობილიზებულია 6 450,5 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (10 762,3 ათ. ლარი) 60 

პროცენტია, მათ შორის: 

• საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 97,6 ათ. 

ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (100,0 ათ. ლარი) 98 პროცენტს შეადგენს. 

• უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით შემოსულია 7,5 ათ. ლარი, რაზეც 

საპროგნოზო მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული. 

• ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის სახით მობილიზებულია 11,7 ათ. ლარი, 

რაზეც საპროგნოზო მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული. 

• სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით შემოსულია 1,0 ათ. ლარი, რაზეც 

საპროგნოზო მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული. 

• არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის სახით მობილიზებულია 349,3 ათ. 

ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (60,0 ათ. ლარი) 582 პროცენტია. 

• დამატებითი ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზირებულია 5 983,5 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (10 602,3 ათ. ლარი) 56 პროცენტია. 
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გრანტების სახით მობილიზებულია 1 065,9 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (2 080,9 ათ. ლარი) 51 

პროცენტია, მათ შორის: 

• საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტების სახით მობილიზებულია 30,2 ათ. ლარი, 

რაზეც საპროგნოზო მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული. 

• მიზნობრივი ტრანსფერის სახით მობილიზებულია 124,5 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 

(130,9 ათ. ლარი) 95 პროცენტია. 

• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მობილიზებულია 911,2 ათ. ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 950,0 ათ. ლარი) 47 პროცენტია. 

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 1 262,3 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 041,0 ათ. ლარი) 

121 პროცენტია (იხ. ცხრილი). 

დასახელება გეგმა ფაქტი % 

სხვა შემოსავლები 1 041,0 1 262,3 121 

შემოსავლები საკუთრებიდან 252,0 248,6 99 

პროცენტები 180,0 187,0 104 

დივიდენდები 2,0 0,0 0,0 

რენტა 70,0 61,6 88 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                      36,0 48,8 135 

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

34,0 12,8 38 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 239,0 244,1 102 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 239,0 242,7 102 

სანებართვო მოსაკრებელი 5,0 10,2 203 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 234,0 232,6 99 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0,0 1,4 140 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 0,0 1,4 140 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები  500,0 511,3 102 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 50,0 258,3 517 

 

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 388,7 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (100,0 ათ. 

ლარი) 389 პროცენტია, მათ შორის: 

• ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მობილიზებულია 53,1 ათ. ლარი, რაზეც საპროგნოზო 

მაჩვენებელი არ ყოფილა განსაზღვრული. 

• არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან მობილიზებულია 335,6 ათ. ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (100,0 ათ. ლარი) 336 პროცენტია. 

 

 



 

 
2021 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების მიმოხილვა    
* ინფორმაცია მოცემულია ათას ლარებში. 

4 

გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2021 წლის 3 თვის ხარჯვითი ნაწილის გეგმამ 

შეადგინა 16 710,3 ათ. ლარი, მთლიანმა საკასო ხარჯმა - 10 943,6 ათ. ლარი. კონკრეტული მუხლების მიხედვით: 

შრომის ანაზღაურება დაფინანსდა გეგმის - 94%–ით, საქონელი და მომსახურება - 55%-ით, სასესხო ვალდებულებების 

პროცენტი - 2%-ით, სუბსიდია - 84%–ით, გრანტი - 96%-ით, სოციალური უზრუნველყოფა – 64%-ით, სხვა ხარჯები - 50%-

ით, არაფინანსური აქტივები - 45%-ით, ვალდებულებები - 100%-ით. 
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გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფიკაციით 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2021 წლის 3 თვის ხარჯვითი ნაწილის გეგმამ 

შეადგინა 16 666,3 ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ 10 899,7 ათ. ლარი, გეგმის 65%. 

საერთო დანიშნულების მომსახურება დაფინანსდა გეგმის - 74%, თავდაცვა - 48%, ეკონომიკურ საქმიანობა - 

63%, გარემოს დაცვაზე - 59%, საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე - 45%, განათლება, დასვენება, კულტურასა და 

რელიგიაზე - 78% და ჯანდაცვასა და  სოციალურ დაცვაზე - 66%. 

 
 

დასახელება 
2020 წლის 3 
თვის ფაქტი 

2021 წლის 3 თვე 

გეგმა ფაქტი 

1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 1 427,9     2 035,3     1 504,7     

2. თავდაცვა და უსაფრთხოება 66,0     135,9     64,6     

3. ეკონომიკური საქმიანობა 2 302,8     2 071,9     1 303,1     

4. გარემოს დაცვა 1 035,2     2 050,5     1 216,8     

5. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1 525,6     3 476,7     1 566,6     

6. განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 4 511,2 5 750,8 4 487,1 

7. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა 811,3 1 145,3 756,8 

ჯამი 11 680,0     16 666,3     10 900,5     
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თავდაცვა

ეკონომიკური საქმიანობა

გარემოს დაცვა

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

განათლება, დასვენება, კულტურა და 
რელიგია

ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვა
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საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 

დასახელება 
2021 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2021 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 035,3     1 504,7     74 

წარმომადგენლობითი ორგანო 441,9     345,7     78 

აღმასრულებელი ორგანო 1 234,9     1 054,4     85 

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა 5,0     3,4     68 

სარეზერვო ფონდი 121,9     51,5     42 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების 
მომსახურება/დაფარვა 

189,0     7,3     4 

რუსთავის მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 22,6     22,4     99 

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა 20,0     20,0     100 

 

 

თავდაცვა 

დასახელება 
2021 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2021 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

თავდაცვა 135,9     64,6     48     

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 135,9     64,6     48     

 

 

ეკონომიკური საქმიანობა 

დასახელება 
2021 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2021 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

ეკონომიკური საქმიანობა 2 071,9     1 303,1     63     

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 795,2     331,9     42     

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება 73,1     72,9     100     

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 118,6     58,1     49     

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება 1 085,0     840,1     77     

 

 

გარემოს დაცვა 

დასახელება 
2021 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2021 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

გარემოს დაცვა 2 050,5     1 216,8     59     

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 1 217,2     778,8     64     

მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, განვითარება 392,3     243,5     62     

ცხოველთა მონიტორინგი 34,7     34,4     99     

სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია 141,1     29,2     21     

რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა 265,2     130,9     49     

 

 



 

 
2021 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების მიმოხილვა    
* ინფორმაცია მოცემულია ათას ლარებში. 

7 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 

დასახელება 
2021 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2021 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 3 476,7     1 566,6     45     

ბინათმშენებლობა 1 010,8     432,0     43     

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია  191,6     41,8     22     

ამხანაგობების ხელშეწყობა 424,7     76,1     18     

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია 314,5     314,2     100     

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია 80,0      0,0 0     

კომუნალური მეურნეობის განვითარება 1 389,4     466,5     34     

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია 1 389,4     466,5     34     

გარე განათება 607,5     456,7     75     

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია 607,5     456,7     75     

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯების საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 469,0     211,4     45     

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 103,2     19,7     19     

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 61,3     61,3     100     

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური 
ზედამხედველობა 

130,4     16,9     13     

ექსპერტიზის ხარჯები 5,0     2,4     48     

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა 169,2     111,1     66     

 

 

განათლება, დასვენება, კულტურა და რელიგია 

დასახელება 
2021   წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2021   წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

განათლება 3 136,5     2 356,4     75     

სკოლამდელი განათლება 2 890,5     2 156,6     75     

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 2 162,3     1 698,0     79     

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 596,0     350,5     59     

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა 132,2     108,1     82     

ზოგადი განათლება 46,0     0,0     0     

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/ 
რეაბილიტაცია 

46,0     0,0     0     

უმაღლესი განათლება 200,0     199,8     100     

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება 200,0     199,0     100     

დასვენება, კულტურა და რელიგია 2 614,3     2 131,6     82     

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1 068,0     901,9     84     

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 198,2     155,1     78     

რაგბის ხელშეწყობა 130,3     130,3     100     

კალათბურთის ხელშეწყობა 448,2     428,8     96     

სპორტული და საბავშვო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია  291,3     187,7     64     

მომსახურება კულტურის სფეროში 542,6     480,1     88     

თეატრის ხელშეწყობა 231,4     206,2     89     

მუზეუმის ხელშეწყობა 75,0     65,9     88     

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 113,4     105,2     93     

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება 122,8     102,7     84     

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 2,5     0,0     0     

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა 2,5     0,0     0     

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის 1 001,2     749,6     75     
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დასახელება 
2021   წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2021   წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

სფეროში 

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 368,3     307,9     84     

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები 59,1     30,5     52     

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება 314,3     250,8     80     

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამის ადმინისტრირების 
პროგრამა 

259,4     160,5     62     

 

ჯანმრთელობა და სოციალური დაცვა 

დასახელება 
2021 წლის 
პერიოდის 

გეგმა 

2021 წლის 
პერიოდის 

ფაქტი 

შესრულების 
% 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 417,9     250,0     60     

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა 82,2     75,3     92     

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება 195,0     72,5     37     

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება 74,5     46,0     62     

აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება 56,2     56,2     100     

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

10,0     0,0     0     

სოციალური დაცვა 727,3     506,9     70     

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 15,0     8,0     53     

დიალიზით დაავადებულთა დახმარება 15,0     8,0     53     

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 37,0     13,6     37     

შშმ პირთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (კომუნალურის დაფინანსება) 35,0     12,4     36     

მკვეთრად შშმ ტოტალურ უსინათლოთა გამცილებელი 2,0     1,2     60     

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 416,5     395,2     95     

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება 0,9     0,6     67     

მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა 129,0     113,4     88     

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება 286,6     281,2     98     

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 109,9     79,6     72     

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 100,0     74,6     75     

სოციალური დახმარების პროგრამა 5,4     5,0     93     

სახლეწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი 
ცხოვრების მხარდაჭერა 

1,5     0,0     0     

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

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები სოციალური დაცვის სფეროში 148,9     10,4     7     

სარიტუალო მომსახურებები 7,0     2,2     31     

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე 15,0     0,0     0     

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 79,0     0,0     0     

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამა 17,9     8,2     46     

სტუდენტთა სოციალური დახმარება 30,0     0,0     0     
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სარეზერვო ფონდის განაწილება 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 3 თვის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის გეგმა იყო 51,5 ათ. 

ლარი, ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 51,5 ათ. ლარი. 

N ღონისძიებების დასახელება თანხა 

1 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. მზია გოლუბიანის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

2 
შპს "მრავალპროფილური კლინიკა კონსილიუმ მედულა"-ს სახელზე მოქ. ნათელა დოღონაძის ჯანმრთლობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

3 
შპს "ქართულ-ჰოლანდიური ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. გიორგი ბაინდურაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,5 

4 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ის სახელზე მოქ. ფატიმა გოგიჩაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

5 
სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ბადრი 
ბადუაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

6 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. მერი გოგოძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,4 

7 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-ს სახელზე მოქ. ნია ნასყიდაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

3,0 

8 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ჯიმშერ ლაგაზაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

9 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ლევანი შვანგირაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

10 
შპს "აკ. ვ. ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია, მეტაბოლია, დიეტოლოგიის ცენტრი "ენმედიცი"-ს სახელზე მოქ. 
ხათუნა მუმლაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

11 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე  მოქ. ხათუნა მუმლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

12 მოქ. ნინელი თარგამაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი ჟანგბადის კონცენტრატორის შესაძენად 1,8 

13 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს სახელზე მოქ. გელა ბლიაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,8 

14 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ანა-მარია ვეფხვიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

15 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ქეთევან ჯანიკაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

16 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნინო შავერდაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

17 
"ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს  სახელზე მოქ. მანანა მამაიაშვილის ჯანმრთლობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

18 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს  სახელზე მოქ. ციცინო მირიანაშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,5 

19 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. დალინა შენგელიას ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

20 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე  მოქ. ნანული მსხვილიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

21 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე  მოქ. გიორგი ბერბიჭაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

22 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. რუსიკო ხუციშვილის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

23 
მოქ. რობერტი შინჯიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი *ULT10.2-38-25-P-6S-CLM-RH" მრავალფუნქციური 
დრენაჟის კათეტერი *COOK და *4896645* ნეფროფიქსის გამაგრძელებელი მილი კონექტორი lock/funnel *B/B-ს შესაძენად 

0,7 

24 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე  მოქ. სვეტლანა ვახტანგიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

25 
შპს "4 ჰოპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ნაირა მაისურაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი საოპერაციო ტექნიკური 
საშუალებების (CS 32-CIRKULAR STAPLER- ერთჯერადი ცირკულარული სტეპლერი, ზომა 32; FCS(T)-45-DC Curved Cutter 
Reloads (45mm) Green- კონტურული საკერავი სტეპლერის კარტრიჯი)შესაძენად 

0,8 

26 
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი"-ის სახელზე მოქ. თამარი გავაკეთაშვილის 
ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

27 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე  მოქ. ირინა ხონელიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 



 

 
2021 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების მიმოხილვა    
* ინფორმაცია მოცემულია ათას ლარებში. 

10 

N ღონისძიებების დასახელება თანხა 

28 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-ს 
სახელზე მოქ. გიორგი გიორგაძის ჯანმრთლობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,1 

29 შპს "ბიტ თრეველი"-ისათვის მოქ. ბადრი მელიქიშვილის მგზავრობის თანხის ასანაზღაურებლად 1,0 

30 მოქ. თემური კოტრიკაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი შარდის მიმღების შესაძენად 1,7 

31 
კს "კალანდაძე"-ს სახელზე მოქ. ნაირა ლომსაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

32 
სს "რუსთავის #2 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლუკა-გიორგი ლომიძის ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

33 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნაირა ლომსაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

34 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. ლუკა-ვალერიან ფოფხაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

35 
შპს "აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. ლუკა-ჯიმშერ 
მალუტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,2 

36 
შპს "თვალის მიკროქირურგიის ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი"-ს სახელზე მოქ. ალიკ კარამანოვის 
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

37 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-ს სახელზე მოქ. კობა ქურდაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

38 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს სახელზე მოქ. ლია ღვინაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,6 

39 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. იგორ თავართქილაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

40 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს სახელზე მოქ. გიორგი ინანაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,4 

41 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მარიამ გოგოლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,1 

42 
შპს "აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი"-
ს სახელზე მოქ. იოსებ ყელბერაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

43 
სს "რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. ასინეთა ხუციშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

44 
ააიპ "ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი"-ს სახელზე მოქ. დაჩი ზვიადაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

45 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ს სახელზე მოქ. გულჩინა კოტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

46 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ნინო ჟვანიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

47 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ნინი სიხარულიშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

48 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ზაზა ჯაფარიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

49 
შპს "კენ ვოლკერის სახელობის სამედიცინო რეაბილიტაცის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ანდრია 
მახათაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

50 
შპს "მერმისი"-ს სახელზე მოქ. ნუგზარი ჭოჭუას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

1,9 

51 
შპს "ფარმაცევტული სახლი +"-ს სახელზე მოქ. დიმიტრი თედორაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
მედიკამენტების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

52 
შპს "თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო"-ს სახელზე მოქ. კახაბერ ჭიჭიკოშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

53 
შპს "ავერსის კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ლუიზა ყარალაშვილის ჯანმრთელობისათვის სამედიცინო მომსახურების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

54 
შპს "თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ილია ქრისტესიაშვილის ჯანმრთელობისათვის 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,9 

55 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. თამილა ხიდაშელის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

56 
შპს "მედი ქლაბ ჯორჯია"-ს სახელზე მოქ. ირაკლი ლომიას  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

57 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ზურაბი გულიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 
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N ღონისძიებების დასახელება თანხა 

58 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. დავითი ნაგლაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,7 

59 
შპს "მრავალპროფილური კლინიკა კონსილიუმ მედულა"-ს სახელზე მოქ. ხატია მაჩაიძის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

60 
ააიპ "ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. თათია გრძელიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად  

0,8 

61 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. სალომე კუჭაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,8 

62 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ანა-მარია ვეფხვიაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

63 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მადონა იმედაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,2 

64 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გურამი დევიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,7 

65 
სს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი"-ს სახელზე მოქ. მზია 
კახნიაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

66 
შპს "ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა"-ს სახელზე მოქ. ანდრია ნეფარიძის  ჯანმრთელობისათვის 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

67 
შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"-ის სახელზე მოქ. ელენა ნიშნიანიძის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

2,0 

68 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. გარიკ ოსიპიანის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

69 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. მარინე ჩიტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

70 
შპს "ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა"-ს სახელზე მოქ. ნინო სანიკიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 
სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,6 

71 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ვასილი მეტრეველის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

72 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ეფრემი დარსალიას ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

73 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. მიხეილი გურგენიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,5 

74 
სს "გეფა"-ს სახელზე მოქ. ნინო კავთელაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,3 

75 
შპს "მრჩეველი"-ს სახელზე მოქ. ლუკა-გიორგი ხუციშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

76 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თამაზი შოთაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

77 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ნელი ჭრელაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

1,0 

78 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვეფხვია როსნაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,9 

79 
შპს "ავერსი-ფარმა"-ს სახელზე მოქ. გიორგი კვიჟინაძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

80 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. ვახტანგ გოგოლიძის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების ღირებულების 
ასანაზღაურებლად 

0,2 

81 
შპს "პსპ ფარმა"-ს სახელზე მოქ. თენგიზი სუხიტაშვილის ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების 
ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,1 

82 
შპს "კლინიკა რუსთავი"-ს სახელზე მოქ. ეკატერინე მაღალაშვილის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,4 

83 
შპს "ბეტა პლუს ფერტილიტი"-ს სახელზე მოქ. მაია წერეთელის  ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი სამედიცინო 
მომსახურების ღირებულების ასანაზღაურებლად 

0,3 

სულ 51,5 
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განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 

 

2021 წლის 3 თვის მდგომარეობით გაფორმებულ იქნა 76 ხელშეკრულება საერთო ღირებულებით 5 412,7 ათ. 
ლარი, მათ შორის: 

➢ გამარტივებული შესყიდვის შედეგად - 49 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 594,0 ათ ლარი, მათ 
შორის: 

• გამარტივებული შესყიდვა (მონეტარული ზღვრების გათვალისწინებით და კანონით გათვალისწინებული 
სხვა შემთხვევა) – 42 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 115,0 ათ. ლარი. 

• გადაუდებელი აუცილებლობის ფარგლებში - 2 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 257,6 ათ. ლარი. 

• ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში - 5 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 221,4 ათ 
ლარი. 

➢ ელექტრონული ტენდერის შედეგად - 18 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 4 437,1 ათ. ლარი. 
➢ კონსოლიდირებული ტენდერის შედეგად - 9 ხელშეკრულება ჯამური ღირებულებით 381,6 ათ. ლარი. 
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